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تدرس بلدّية حيفا، بشكل ِجّدّي، إمكانّية نقل 
ّية الرّسمّية القابعة في أحد  إحدى املدارس العرب
نظيراتها  كباقي  الّسكنّية،  ّية  العرب أحيائنا 
ّية، األهلّية منها والرّسمّية،  من مدارسنا العرب
ّية  العرب أحيائنا  قلب  في  األخرى  هي  القابعة 
املدارس  من  أيًضا،  كمثيالتها،  الّسكنّية، 
اليهودّية،  األحياء  قلب  في  القابعة  اليهودّية 

إلى حّي وادي اِجلمال العربّي!
الّتربوّية  املختلفة،  البلدّية  األقسام  فتعمل 
واملواصالتّية،  والّتنظيمّية  والّتخطيطّية  منها 
اخلطوط  ووضع  األمر  دراسة  على  مجتمعًة، 
العريضة وحّل املشاكل العالقة وإزالة العراقيل؛ 
املدرسة الرّسمّية  إمكانّية نقل  لهدف تسهيل 
وتطويرها؛  وتوسيعها  اِجلمال،  وادي  حّي  إلى 
وهذه  طّالبنا..  من  أكبر  عدد  استيعاب  لهدف 
خطوة مباركة، طاملا يدور احلديث عن مؤّسسة 
تربوّية داخل احلّي، توّفر اخلدمات ملئات الّطّالب، 
إّال  شابه..  وما  ليلّي  ملًهى  أو  سجٍن  عن  ال 
أّنه في املقابل «انتفضت» مجموعة من سّكان 
حّي وادي اِجلمال، وخصوًصا تلك املوجودة على 
فقامت  املدرسة،  هذه  إقامة  مكان  من  مقربة 
بتقدمي اعتراضاتها لبلدّية حيفا، محاولًة منع 
إقامة هذه املدرسة بكّل ثمن، بحّجة «اإلخالل» 
مبستوى  واإلضرار  إلى  واإلساءة  الرّاهن  بالوضع 
إقامة  إمكانّية  على  معترضني  معيشتهم، 

مدرسة داخل حّيهم و«وسط» منازلهم.
منها  األهلّية  ّية،  العرب مدارسنا  بأّن  ر  أذكِّ
أبناء  فيها  ويتعّلم  م  تعَلّ واّلتي  والرّسمّية، 
موجودة  املعترضني،  من  «الّنخبة»  هذه  وبنات 
بحّي  بدًءا  ّية،  العرب أحيائنا  ووسط  قلب  في 
مدرسة  من  أزيَد  يضّم  اّلذي  الّنسناس  وادي 
عّباس  بحّي  مرورًا  واحدة،  وأهلّية  رسمّية 
والكرمة («هچيفن») واحلليصة، وانتهاًء بحّي 
َم علينا استثناء حّي وادي اِجلمال،  الكبابير. فِل
مثًال؟! فهل َمن يقطن هذا احلّي هم نخبة ممّيزة 
ومختلفة عن مجتمعنا العربّي؟! فما ال يرضاه 
لغيرهم،  يرضوه  أّال  عليهم  ألنفسهم  هؤالء 
بتحسني  يطالبون  ال  َم  فِل كذلك؟!  أليس 
ّية  املستوى املعيشّي لسّكان باقي األحياء العرب
أو  بعيدة  أخرى  مناطق  إلى  مدارسنا  و«بنقل» 
ال  َم  ِل لإلزعاج؟!!  َدرًْءا  آخر»  إلى «كوكب  حّتى 
ّية داخل  «ينتفضون» من جرّاء وجود مدارس عرب
أحيائنا ووسط منازلنا نحن؟! ولكن - على ما 
يبدو - تعمل هذه «الّنخبة» وفق املثل العربّي 

القائل: «حايدي عن َظهري بسيطة»!
من الّضرورّي - بل من الّسوّي والّسليم - في 
ّي والّتطوّر والّنهوض، أن  مجتمع يصبو إلى الرّق
يطالب أفراده ببناء مؤّسسات تربوّية وتثقيفّية 
اخلدمات  توّفر  جماهيرّية،  ومراكز  ومكتبات 
ألبنائه وبناته، ال أن يطالب بإبعاد مؤّسساتنا 
هؤالء  وجتد  أحيائنا؛  عن  والّتربوّية  الّتعليمّية 
و«يتملمون»  «يتذّمرون»  اّلذين  أولئك  ضمن 
و«يتفلسفون»، ليل نهار، على افتقار أحيائنا 
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والّنوادي  الّتربوّية  املؤّسسات  هذه  مثل  إلى 
اجلماهيرّية،  واملراكز  واملكتبات  الّتثقيفّية 
بحّجة الّتمييز وانعدام تكافؤ الفرص؛ وعندما 
ألف  يختلقون  واإلمكانّيات  الفرص  تتوافر 

سبب ومسّبب ملنع ذلك؟! غريب.. عجيب!!
ال شّك لدّي في أّن األقسام املسؤولة في بلدّية 
األمر  وستبحث  املناحي،  جميع  ستدرس  حيفا 
مع املسؤولني كاّفة، ومع وزارة الّتربية والّتعليم، 
للمدرسة  املواصالت  تأمني  لهدف  أيًضا؛ 
وتسهيل عملّية الّنقل وما شابه. وفي املقابل، 
الّسّكان  وشكاوى  اعتراضات  في  ستنظر 
على  إقدامها  قبل  مقربة،  على  املوجودين 
تنفيذ هذه اخلطوة، اّلتي باتت قاب قوسني أو 
أدنى! ولقد وصلني أّنه ّمت، يوم أمس اخلميس، 
عقد جلسة مع رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا 
ياهڤ، شرح فيها املعترضون موقفهم، وحاولوا 
املدرسة        هذه  إقامة  ملنع  ضغوطات  تفعيل 

في حّيهم!
االّدعاءات  واملؤسف - وفق بعض  املُخجل  ومن 
اّلتي سمعتها من قبل بعض املعترضني - أن 
رسمّية  مدرسة  إقامة  لفكرة  اعتراضهم  يأتي 
 - واّلتي  منازلهم،  من  مقربة  على  عينّية 
 - حياتهم  في  ا  سلًب ستؤّثر   - باعتقادهم 
مضاجعهم  سيقّضون  وطالباتها  طّالبها  ألّن 
وسيقلبون حياتهم رأًسا على عقب! فضًال عن 
أّن وجود هذه املدرسة على مقربة من منازلهم - 
حَسب اّدعائهم - سيؤّدي إلى إحلاق ضرر ماّدّي 
كبير؛ من جرّاء هبوط أسعار الّشقق والّدور اّلتي 

يقطنونها.
«الّنخبوّية»  الّنخبة  هذه  بأّن  يقني  على  وأنا 
املعترضة، لن «تنتفض» ولن نشهد من قبلها 
دار  حال  في  االعتراضات  من  املوجة  هذه  مثل 
الرّسمّية،  تلك  بدل  أهلّية  مدرسة  عن  احلديث 
ويتغّير  حساباتهم  ستتبّدل  كانت  فحينها 
هناك  فقط،  وللمعلومّية،  أولوّياتهم.  سّلم 
مخّطط ِجّدّي بديل إلقامة مدرسة دينّية يهودّية 
فهل،  نهار!  ليل  املتدّينون  سيؤّمها  (ישיבה) 
حينها، ستفّضل هذه «الّنخبة» اخلضوع لألمر 

الواقع والّسكوت على مضض؟!
ال شّك في أّن املدارس الرّسمّية، حّتى األهلّية 
منها، تعاني مشاكل عّدة؛ ولكن لو متّت دراسة 
ّية،  املسائل والعمل على إقامة مدرسة رسمّية عرب
شريطة أن تتوافر فيها جميع الّشروط الّتربوّية 
وطّالبها،  لطاقمها  واألخالقّية،  والّتعليمّية 
وبناتنا. أبنائنا  على  إيجاًبا  ذلك  فسينعكس 

األهلّية  املدارس  من  باملزيد  أطالب  نعم.. 
ّية واملراكز اجلماهيرّية والّتربوّية  والرّسمّية العرب
جميع  داخل  واملكتبات  الّتثقيفّية  واملؤّسسات 
ّية، بدون استثناء. بدل أن نصحو،  أحيائنا العرب
يوًما، لنجد مؤّسسة دينّية يهودّية أمام منازلنا 
انتفضنا  قد  كّنا  أن  بعد  أحيائنا،  ووسط 
ّية رسمّية عن حّينا  وطالبنا بإبعاد مدرسة عرب
الّتذّمر  ينفعنا  لن  فحينها  آخر..  كوكب  إلى 

والّتباكي والّتململ والّندم!
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على  الدراسّية  املنح  بتوزيع  األسبوع،  هذا  احتفل، 
في  يدرسون  اّلذين  احليفاوّيني  املتفوّقني  الّطالب 
جامعة حيفا لّلقب األّول وما فوق. وجرى االحتفال في 
قاعة االجتماعات لبلدّية حيفا، حيث ساهم كّل من 
وبلدّية  العاملّي  البهائّي  واملرَكز  املسيحّي»  «البيت 
ا، هم املتفوّقون  حيفا بتوزيع هذه املنح على 20 طالًب

في حتصيلهم العلمّي، مبوجب معطيات اجلامعة. 
ونائبه  ياهڤ،  يونا  البلدّية  رئيس  االحتفال  وحضر 
ألكسندر  حنان  الپروِفسور  أسعد،  سهيل  الدكتور 
جوشوع  الدكتور  اجلامعة)،  في  الّطلبة  (عميد 
ّية)،  البهائ للّطائفة  العام  (الّسكرتير  لينكولن 
للبيت  اإلدارّية  الهيئة  ورئيس  خامتي،  جالل  ونائبه 

«البيت  وأعضاء  مطر  إدوار  املهندس  املسيحّي، 
املسيحّي»، إضافًة إلى الّطالب وأولياء أمورهم. 

وقال رئيس البلدّية إّن هؤالء الّطالب هم فخر ملدينة 
العلمّي  حتصيلهم  على  تعول  كّلها  واملدينة  حيفا، 
أّما  املستقبل.  في  املجتمع  عماد  يكونوا  لكي 
الپروِفسور ألكسندر فقد أّكد على انفتاح اجلامعة 
عرًبا  األكّفاء  واحملاضرين  كاّفًة،  الّطالب  الستيعاب 
أبناء  بني  الّتعامل  في  متييز  وال  تفرقة  فال  ويهودَ، 
الّشعبني. ومن ناحية أخرى أشار الّدكتور لينكولن 
لسّكان  الّدعم  مجال  في  البهائّي  املرَكز  دخول  إلى 
حيفا العرب، ألّنه يرى بهم جزًءا ال يتجزّأ من هذه 
املدينة اّلتي يعيش فيها البهائّيون بتعاون وتآخي. 
«البيت  باسم  نّحاس  ألبير  احملامي  وحتّدث 
هؤالء  تدعم  اّلتي  البلدّية  إّن  وقال  املسيحّي»، 
يقوله  ما  تطّبق  إّمنا  املؤّسسات،  سائر  مع  الّطالب 
رئيس البلدّية على الّدوام بضرورة الّتعايش املشترك؛ 
وشكر احملامي نّحاس املرَكز البهائّي اّلذي انضّم هذه 
الّسنة أيًضا إلى تقدمي هذه املنح. وحّيا الّطّالب اّلذين 
حصلوا على املنح قائًال إّنها الّسنة الّثالثة اّلتي يتّم 
أقّل  كان  العدد  ولكن  املنح،  هذه  مثل  توزيع  فيها 
في العام املاضي، ونأمل أن تتضاعف اجلهود أكثر 
لألعوام القادمة لكي يحصل طّالب معهد الهندسة 

الّتطبيقّية («التخنيون») أيًضا على هذه املنح. 
نالت  ّية  غنائ وصلًة  جبران  رميوندا  املغّنية  قّدمت  ثّم 

استحسان احلضور.
املسيحّي  البيت  من  خاّصة  جلنة  تأّلفت  قد  وكانت 
الّطّالب  اختيار  في  للّنظر  والبلدّية  البهائّي  واملرَكز 
املتفوّقني؛ وتقرّر تقدمي املنحة ملَن كان معّدل عالماته 
80 وما فوق من الّسنة الّدراسّية املاضية، وأن يكون 

من سّكان حيفا العرب. 
قّدمت  شيكل   3000 منحة  كّل  قيمة  وبلغت 
للجامعة مباشرًة، وحصل الّطالب على تصديق من 
اجلامعة بتخفيض قيمة املنحة من القسط الّتعليمّي.

نانسي  وردة،  أبو  سمر  هم:  املتفوّقون،  والّطالب 
غرّيب،  رنني  طّنوس،  وعد  جبران،  إبراهيم  أندريا، 
نتالي داموني، سيرين دّقاق، جميلة هنادي، ريهام 
سعد،  خوري، مصطفى حمدان، رأفت ناصر، بولس 
ديانا  ريناوي،  رأفت  رحمون،  ساندي  سروجي،  ردينة 

شّماس، منى توتري، ميسا حايني وليم سابا!
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*åUHO�ò q�«d ≠ استنكر نائب رئيس بلدّية حيفا، الدكتور سهيل أسعد 

املدينة،  في  مدرسة «املتنّبي»  مدير  اعتقال  على  الّشرطة  إقدام  («اجلبهة»)، 
الّطالب  أهالي  إحدى  من  العتداء  تعرّضه  بعد  الفائت،  األسبوع  عمري،  رائف 

في املدرسة.
الّشرطة  تقوم  أن  ُيعقل  ال  أسعد:  الّدكتور  وقال 
ملجرّد  الّطالب،  وأمام  مدرسة  في  مربٍّ  باعتقال 
وجود شكوى ملّفقة، ودون الّتحقق من األمر. إّن هذا 
الّتصرّف غير مقبول ومسيء للمدرسة وجلميع املرّبني 
والّطّالب واألهالي، وجلهاز الّتربية والّتعليم برّمته.

الّشرطة  كانت  إذا  عّما  نتساَءل  لنا  يحّق  وتابع: 
ستتصرّف على نفس الّنحو لو كانت املدرسة يهودّية 
ا؟ أشّك في هذا! فاالعتقال الّتعّسفي  ـً واملدير يهودّي
عقلّية  عن  ينّم  االستفزازي  الّتحقيق  ثّم  ومن 
عنصرّية، يبدو أّنها ما زالت ُمستشرية في الّشرطة.

ا كان  ـً وشّدد نائب رئيس البلدّية على ضرورة نبذ العنف بكاّفة أشكاله، أّي
مصدره. فال مكان للعنف في مؤّسساتنا الّتربوّية. ونرى أّن الّتناغم والّشراكة 

بني املرّبني والّطّالب واألهالي شرط ضرورّي إلجناح العملّية الّتربوّية.
ا ملّدة ساعة،  ـً ا أسعد موقف نقابة املعّلمني اّلتي أعلنت إضراًبا احتجاجّي وحّي
كما  حيفا.  في  ّية  االبتدائ فوق  املدارس  في  األسبوع،  هذا  من  االثنني  صباح 
أّنه  مؤّكًدا  الّتدريسّية،  والهيئة  باملدير  واجتمع  املدرسة  أسعد  سهيل  د.  زار 

سيواصل متابعة القضّية في أروقة البلدّية، وأمام اجلهات املعنّية.

*åUHO�ò q�«d ≠  في أعقاب موجة االعتداءات األخيرة على 

مؤّسساتنا الّتعليمّية والّتربوّية، وزيادة العنف في مجتمعنا، 
الّتطوير  جمعّية  من  بيان  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل 

االجتماعّي، جاء فيه:
«إلى أهلنا الكرام.. حتّية وبعد

مدارسنا  إحدى  في  حصل  ما  بأسره  مجتمعنا  وساء  «ساَءنا 
ما  وهو  عنف.  حالة  من  مؤّخرًا  حيفا  في  الّثانوّية  ّية  العرب
ُيقلقنا جلهتني. من باب اهتمامنا بالّتربية والّتعليم، ومن باب 
هذين  ومن  وأشكاله.  العنف  مواجهة  على  وعملنا  اهتمامنا 

املوقعني نسّجل أمام مجتمعنا مالحظاتنا الّتالية:
«أوًّال - يبدو من احلادثة املذكورة واّلتي تداولتها وسائل اإلعالم 
املختلفة أّننا كمجتمع بهيئاته ومؤّسساته وأفراده لم نفعل مبا 
نغّيره  أن  ينبغي  ما  وهو  العنف  مظاهر  ملواجهة  الكفاية  فيه 
بجهود فردّية ومؤّسساتّية وجماعّية. على كّل مّنا واجب في 

هذا الباب وعلينا أن نتّممه.
بالكالم  املتعّددة  وأشكاله  العنف  مواجهة  ُميكن  ال   - ًيا  «ثان
إلى  ماّسة  حاجة  هناك  محدودة.  ّية  بفعال أو  بإعالن الّنوايا  أو 
برامج عمل ومشاريع عملّية تنفّذها اجلهات املعنّية، وملّدة طويلة     

من الوقت.
إجابات  جتد  أن  ينبغي  الّتربوّي  جانبها  في  املسألة   - «ثالًثا 
تربوّية من خالل تخصيص موارد وبرامج وعمل دؤوب على مدار 
الّسنة. ونوصي املدارس والّطواقم الّتربوّية باالستعانة مبا توّفره 

 UM ² O Ò ËR  s  nM F « èNł«u
°U N K ÒL × ² ½ Ê√ UM O K ŽË

وزارة املعارف أو البلدّية من خدمات واالستعانة بجهات مهنّية 
خارجّية. وهذا أمر ضرورّي في حال تفاقم الّظاهرة أو تكرارها.

«رابًعا - نوصي إدارات املدارس بأن يكون أولياء األمور من خالل 
إلشكالّيات  حلول  عن  البحث  من  جزًءا  ممثليهم  أو  هيئاتهم 
أّن  اعتقاد  على  ونحن  العنف.  مرَكزها  في  وسلوكّية  تربوّية 
اته أن يكون سنًدا  ّي مبقدور أولياء األمور واملجتمع بهيئاته وفّعال

ا في هذا الّشأن. ـً ّي ا وشعب ـً ّي مهن
أن  ينبغي  الّشارع  أو  املدارس  في  عنف  حالة  كّل  «خامًسا - 
احلوار  مبنهجّية  ونوصي  األصول  ووفق  مهنّي  بشكل  ُتعالج 
واالنفتاح واملكاشفة في مناقشة املسألة بقصد تقليص األضرار 

والّتأسيس ملجتمع خاٍل من العنف.
ما  وهذا  بيننا،  يعيش  املختلفة  بأشكاله  العنف  أّن  «ُندرك 
أّكده بحث نوعّي أجرته اجلمعّية قبل سنتني. ومن هنا فإّن ما 

ينقصنا هو إرادة جامعة وخّطة عمل مجتمعّية ملواجهته. 
ومؤّسسات  وهيئات  كمجتمع  قادرون  بأّننا  ثقة  على  «نحن 
ومسؤولني وأفراد على مواجهته من خالل خطط عمل متعّددة 
املستويات ومتعّددة الّشركاء، أيًضا. من ناحيتنا، في «جمعّية 
الّتطوير االجتماعّي»، سنواصل العمل على حشد أوسع إجماع 
االجتماعّي  العمل  تطوير  خالل  من  الّظاهرة  ملواجهة  شعبّي 
املشترك في هذا الباب. وال يكون هذا إّال من خالل فعل مدروس 
الرّهان  خالله  نكسب  محسوب  بعمل  فقط  ومثابر.  ومنهجّي 

ضّد العنف وأشكاله!».
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*åUHO�ò q�«d ≠ عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة 

ا على وسائل اإلعالم،  ـً ّي لوبا الّسمري، بياًنا ِصحاف
جاء  عنه،  نسخة  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت 
فيه: «قام أفراد من شرطة حيفا، يوم الّثالثاء من هذا 
األسبوع، باعتقال موّظف بارز في مكتب العمل في 
بشبهة  اليهودّي،  املجتمع  من  عاًما)،   40) املدينة 
منحه  ا  طالًب منصبه،  استغالل  على  مؤّخرًا  إقدامه 
في  ّية،  عرب حيفاوّية  سّيدة  من  جنسّية»  «رشوة 
سنوات الّثالثينّيات األولى من عمرها، واّلتي كانت 

وسائل  على  عّممه  بيان  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة عنه، 
أفاد عيران شاكيد (الّناطق بلسان شرطة الّساحل) 
أّن «محّققي الوَحدة املرَكزّية في لواء الّساحل قاموا 

في  ّية  الّطّالب اجلبهة  اختتمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بعرض  األّول  الدراسّي  الفصل  مؤّخرًا،  حيفا،  جامعة 

åd L Žò Ü K O H Ð Òw Ý«— Òb « q B H « Ü ² ² ð UH O Š è F Uł w  è ÒO Ð Òö ÒD « èN ³ '«

فيلم «عمر» في مسرح «امليدان» في حيفا، بحضور 
الّطالبات  من  غالبّيتهم  مشاهد،   300 من  أكثر 

حيفا  جامعة  من  واليهود،  العرب  من  والّطّالب، 
وكلّيات في حيفا.

ّية الّطالبان مارون معلوف ومرح جرايسي  افتتح الفّعال
وقد  حيفا،  جامعة  في  ّية  الّطّالب اجلبهة  بكلمة 
«رؤيتها  على  كلمتها  في  ّية  الّطّالب اجلبهة  شّددت 
الرّؤية  هذه  وتتجّلى  املرَكز،  واإلنسان  الّطالب  في 
ّية،  الّطالب املختلفة:  األصعدة  على  الّنضاالت  في 

االجتماعّية والوطنّية».

ودعت «اجلبهة» في كلمتها أيًضا «الّطّالب والّطالبات 
اجلبهة  صفوف  في  االنخراط  إلى  حيفا  جامعة  في 
ّية ليكملوا مًعا املسيرة نحو مجتمع أفضل،  الّطّالب
واملساواة». الّسالم  االجتماعّية،  العدالة  تسوده 

في  الرّفاق  «إلى  حتّية  ّية  الّطالب اجلبهة  وّجهت  ثّم 
الّناصرة، وعلى رأسهم رامز جرايسي، على وقوفهم 
متارَس  اّلتي  والّتهديدات  العنف  مظاهر  كّل  أمام 
ضّدهم، ومحاوالت توتير أجواء املدينة من قوى اّدعت 

الوطنّية زورًا». 
محّمد  الرّسمي،  الفيلم  موزّع  الكلمات  واختتم 

بيطار، بنبذة عن الفيلم ومراحل إنتاجه.

åWÒO�Mł …uý—ò t×M� VKÞË VBMLK� t�öG²Ý« WN³AÐ

 V ²~  w  q L F ¹ n Òþu  ‰UI ² Ž«
UH O × Ð q L F «

قد توّجهت إلى املكتب سعًيا وراء حتصيل حقوقها، 
وبعد أن واجهتها مشكلة ما توّجهت إلى املشتبه به، 
اّلذي قام على ما يبدو - وفًقا للّشبهات - بطلب 

إشباع رغبته اجلنسّية، في مكان عمله».
مع  الّتحقيقات  «جرّاء  أّنه:  الّشرطة،  بيان  وأضاف 
ّمت  حيث  إليه،  املنسوبة  الّشبهات  نفي  املشتبه، 
الّصلح  محكمة  إلى  األربعاء،  أمس  أّول  إحالته، 
الّتحقيقات  ذّمة  على  اعتقاله  لتمديد  املدينة  في 

اجلارية». 

 UH O Š  ¡UC  s  ’U ý√  3  ‰UI ² Ž«
b ¹b N Ò² «Ë  “«e² Ðô«  èN ³ A Ð

باعتقال ثالثة أشخاص من قضاء مدينة حيفا (18 
بحّق  والّتهديد  االبتزاز  بشبهة  عاًما)،  و43  و40 
أشخاص َمدينني، وقد قامت محكمة حيفا بتمديد 

اعتقالهم الستكمال الّتحقيق».
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åUHO�ò q�«d*

ّية للّتربية في  استضافت الكلّية األكادميّية العرب
ّية ويهودّية،  حيفا شخصّيات دينّية وأكادميّية عرب
دينّية  قضايا  ودراسة  األديان  بني  احلوار  أجل  من 
عاّمة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات دراسّية تهدف 

إلى معرفة اآلخر.
افتتح الّلقاء احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية) 
احلوار  أهمّية  إلى  تطرّق  وقد  باحلضور،  ا  مرّحًب
اّلتي  الرّؤيا  وبني  املختلفة.  الّديانات  أبناء  بني 
التعّددّية  نحو  توّجهها  في  الكلّية  تنتهجها 
الّدينّية والّثقافّية، واحترام هذه التعددّية لكونها 
رّكز  وقد  األديان.  بني  الّتفاهم  في  أساسّية  ُبنية 
وهي  اإلنسانّية  القيم  على  كمال  زكي  احملامي 
فاحترام  الّديانات،  جميع  بني  املشتركة  القيم 
أحسن  في  خلق  مكرًّما  إنساًنا  لكونه  اإلنسان 
تقومي هو املرجعّية األساسّية اّلتي يجب أن تسود 

اخلطاب الّديني في عصرنا احلالي.
قد  جامعّيني،  أساتذة  مجموعة  أّن  بالّذكر  جدير 

حضروا الّلقاء، من جامعة حيفا واجلامعة العبرّية في 
القدس وجامعة بئر الّسبع، إضافًة إلى شخصّيات 
دينّية واجتماعّية. لقد تخّلل االجتماع محاضرتان 
اإلسالم  في  اآلخر  مفهوم  عن  األولى  رئيسّيتان، 
وقد قّدمها كّل من الدكتور حسني حمزة واألستاذ 
الّتسامح  أهمّية  عن  حتّدثا  الّلذان  شحادة  هارون 
ثّم  الّديني.  الّنص  خالل  من  اآلخر  وتقّبل  واحلوار 
يافا  محكمة  (قاضي  زبدة  محّمد  القاضي  قّدم 
الّشرعّية) محاضرة قّيمة عن الزّكاة في اإلسالم. 
من اجلدير ذكره أّن هذه املجموعة قد تشّكلت قبل 
وهو  كرونيش،  رون  احلاخام  الرّاب  مببادرة  سنوات 
يشغل منصب رئيس مجلس الّتنسيق بني األديان. 
(أحد  زحالقة  إياد  والقاضي  الرّاب  عّبر  وقد 
عن  احلضور  باسم  املجموعة)،  لهذه  املؤّسسني 
زكي  احملامي  الكلّية  لرئيس  شكرهم  عميق 
كمال، اّلذي فتح أبواب الكلّية على مصارعيها 
جوهرّية  قضايا  حول  تلتئم  لكي  املجموعة  لهذه 

ا. ـً مهّمة في مجتمعنا املتعّدد حضارّي

 è ÒO ½U ½≈ ã«d ² Š« ∫‰U L Ö w Ö“ w U;«
°v L Ý_« d ¼u '« ÊU ½ù«

الّصف  طّالب  مؤّخرًا،  قام،    ≠  åUHO�ò  q�«d*

العاشر (أ) لفرع اإلعالم، بزيارة استوديوهات األخبار 
شملت  وقد  أبيب.  تل  في  العاشرة  للقناة  الّتابعة 
مذيعة  بإرشاد  نظرّية  مة  مقدَّ الّتعليمّية  اجلولة 
الّنشرات اإلخبارّية للشبكة مايا زيڤ، حيث عرضت 
واألخالقّية  الّتقنّية  العملّية،  اجلوانب  خاللها  من 
والّصور  الّنبأ  وصول  من  بدًءا  اإلخبارّي؛  للعمل 
وتوليف  إنتاج  إلى  مرورًا  األخبار  لقسم  ّية  األول
حتضيره  التصوير  ليتّم  تباًعا،  والّنصوص  الّصور 
للبث، إذ يتّم الّتسجيل والبث بالّتعاون بني طواقم 
الّصوت. وهندسة  املراقبة  غرفة  في  متواجدة  عّدة 

قسم  املختلفة،  األقسام  بني  الّطّالب  جتّول 
العربّي،  العالم  أخبار  العاملّية،  األخبار  متابعة 

Ùd ýU F « ÙUMI « w  å…d�U ÒM «  U ³ ¼«—ò è Ý—b  » Òö Þ
األرشيف  الفنّيني،  املساعدين  الّصوت،  هندسة 
برامج  عّدة  تصوير  بها  يتّم  اّلتي  واألستوديوهات 

إخبارّية ومقابالت تلفزيونّية.
عمل  طبيعة  عن  واٍف  شرٍح  إلى  الّطّالب  واستمع 
عند  وقوًفا  زًا  ممّي وقًتا  وقضوا  املختلفة،  األقسام 
الّتحّدّيات احملتملة ملقّدم الّنشرة، وما يدور من وراء 
الكواليس لكادر موّظفني يفوق عددهم الّثالث مائة 
داخل  الّساعة  مدار  على  موزّعني  وعاملة،  عامل 

األستوديو وخارجه.
نظرًا  اجلولة  من  االستفادة  عن  الّطّالب  وأعرب  هذا 
الّسينمائّي  واإلنتاج  اإلعالم  مجال  في  لتخّصصهم 
ا، كما اختتم  ـً مما أضفى على مشاركتهم طابًعا خاّص

اليوم بجولة سياحّية في ميناء يافا القدمي.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.
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اشي

يعني يعني 1+11 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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«املتنّبي»  مدرسة  مدير  على  والتهّجم  األخير  االعتداء  أعقاب  في 
وإقدام  األخير،  اجلُمعة  يوم  عمري،  رائف  األستاذ  الرسمّية،  الّثانوّية 
املدرسة  دخلت  أن  بعد  معه،  للّتحقيق  استدعائه  على  الّشرطة 
«العتقاله» أمام طّالبه والطاقم الّدراسّي، ملجرّد تقدمي شكوى ملّفقة 

بحّقة من قبل املعتديات، دون الّتحقق من صّحتها.
لسمعة  ومسيء  ا  ـً ّي كل مرفوض  الّشرطة،  قبل  من  الّتصرّف  هذا  إّن 
املدرسة والهيئة الّتربوّية، وجلهاز الّتربية والّتعليم برمته. وّجراء هذا 
ساعة  ملّدة  اإلضراب  «الهستدروت»  املعّلمني  نقابة  أعلنت  االعتداء 
ّية في مدينة حيفا. صباح يوم االثنني األخير، في املدارس فوق االبتدائ

إّن االعتداء الكالمّي واجلسدّي على أّي مدير أو مربٍّ مرفوض بتاًتا، 
ضمن  نعمل  فنحن  األسباب!  كانت  مهما  األشكال،  من  شكل  بأّي 
وسائلنا اإلعالمّية وبرامجنا التوعوّية واملجتمعّية والّتربوّية على نبذ 
ا كان مصدره؛ من منطلق أّن ال مكان للعنف  ـً العنف بكاّفة أشكاله أّي

بيننا وبالّطبع ال مكان له داخل مؤّسساتنا الّتربوّية.
وجرّاء اإلشاعات واملغالطات اّلتي دارت في الّشارع احليفاوّي، ولتوضيح 
«املتنّبي»،  مدرسة  مدير  مع  اللقاء  هذا  لنا  كان  حدث،  ما  حقيقة 

األستاذ رائف عمري.

°ÀbŠ Òq� sŽ mÒK³½Ë W Ò�Uð W ÒO
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ميّيز  ال  عابر،  احلدث  هذا  أّن  لك  اؤّكد  بالقول:  حديثه  عمري  استهّل 
الوجه احلقيقّي وال يعكس الّصورة احلقيقّية ملا يدور في أروقة املدرسة، 
حيث إّن املعطيات احلقيقّية تشير إلى أّن نسبة العنف في مدرسة 
«املتنّبي» أقّل بكثير من املعّدل القطري، بعكس ما ُيشاع، وهي أقّل 
من املعّدل احليفاوّي العاّم والعربّي خاّصًة. نحن نعمل بشفافّية تاّمة، 
ولذا نبّلغ عن أي حدث بشكل فورّي للمسؤولني دون محاولة تغطية 
املوضوع أو «مللمة الّطابق» كما يحدث في بعض املدارس احليفاوّية؛ 
وهذه الّشفافّية حتّتم على أن يعلم اجلمهور مبا يجري، رغم أّن مجموع 
 – األخرى  املدارس  بخالف  جًدا،  ضئيل  املدرسة  في  العنف  أحداث 
األهلّية والرّسمّية منها – إذ حتدث أمور أصعب يحاول فيها البعض 

إخفائها وعدم الّتبليغ عنها.
اجلُمعة  يوم  إلى  هذه  االعتداء  حادثة  «تعود  قائًال:  عمري  واستطرد 
الطالبة  (اسم  الّطالبات  إحدى  صّف  مربية  قامت  عندما  األخير، 
محفوظ في ملّف الّتحرير) باستدعاء والدتها (اسم الوالدة محفوظ 
الّطالبة  تخّص  قضّية  ومتابعة  معاجلة  لهدف  الّتحرير)  ملّف  في 
الّطالبة  تواجدت  إذ  مدرستنا،  في  خاص  صّف  ضمن  تدرس  اّلتي 
في أروقة املدرسة خالل الّتعليم بدل أن تتواجد داخل الّصف، وعندما 
غير  بشكل  وتصرّفت  ذلك،  رفضت  الّصف  إلى  العودة  منها  طلبت 
ّية  املرب من  وطلبت  البيت،  إلى  حتريرها  إلى  جرّائه  اضطررت  الئق 
حلّل  الّتالي  اليوم  في  والدتها  واستعداء  األمر  متابعة  واملستشارة 

ودعمنا  حّبنا  على  مّنا  تأكيًدا  احلادثة،  واحتواء  العابرة،  ّية  اإلشكال
للّطالبة بشكل غير مشروط».

°ÆÆ5²³�U ÒD�«Ë …b�«u�UÐ U ÎÞU× Ô� w�H½  błË

وتابع األستاذ عمري قائًال: «في اليوم الّتالي - يوم اجلُمعة األخير 
الّطالبة،  بصحبة  الّطالبة  والدة  حضرت  الوالدة،  للقاء  واملخّصص   -
وابنتها األصغر اّلتي تدرس في مدرستنا أيًضا، قبل املوعد احملّدد 
حلني  األمور  معاجلة  في  واملساهمة  خدماتي  تقدمي  فحاولت  للقاء؛ 
ية. إّال أّنه وبعد ُمضّي وقت قصير على احملادثة اّلتي  حضور املرّب
دارت بيني وبني الوالدة والّطالبات، في غرفة على مقربة من األروقة 
واّلتي تتواجد فيها كاميرات األمن واألمان، وجدت أّن احملادثة بيننا 
فبناًء  سلبّية،  صورة  إلى  وستتّطور  الّسليم،  بالّشكل  تسير  ال 
القضّية.  ية  املرّب تتابع  أن  أساس  على  الغرفة  أترك  أن  قررت  عليه 
وابنتيها  بالوالدة  ُمحاًطا  نفسي  وجدت  جًدا،  مفاجئ  وبشكل  وإذ، 
معي  الّتحّدث  عدا  ودفعي،  مبهاجمتي  قمن  اللواتي  الّطالبتني، 
الّصراخ  صوت  وعلى  أخالقّي.  غير  وبشكل  وبصراخ  مرتفع  بصوت 

جاَءت املستشارة والّطاقم الدراسّي لتدارك األمور وتهدئة األوضاع».
سكت لفترة، وأكمل حديثه متأّملًا: «كيف ميكن لطالبة أن تتوّجه ألّي 
مدير أو معّلم أو حّتى طالب آخر بصورة غير أخالقّية وبشكل غير 
االستمرار  ميكنني  بأّنه  أشعر  لم  عندما  بأّني  وأكرّر  وأعيد  تربوّي.. 
سبقت  قد  وكنت  الغرفة،  ترك  قرّرت  ومفيد،  بّناء  بشكل  باحملادثة 
وطلبت من اختها الّصغرى واّلتي ليست طرًفا باملوضوع أساًسا دخول 

الّصف؛ إّال أّنه خالل أقّل من دقيقتني ّمت التهّجم علّي».
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تشّدد  «املتنّبي»  مدرسة  «إّن  عمري:  قال  األهل  مع  الّتواصل  وعن 
لذا  األمور،  وأولياء  األهل  مع  ُممنهج  وبشكل  الّدائم  بالّتواصل  وتهتم 
بتصرّف  علم  وعلى  املدرسة،  أروقة  في  يدور  مبا  علم  على  فاألهل 
اإللكترونّية  األجهزة  وعبر  هاتفّي  تواصل  فهناك  وبناتهم،  أبنائهم 
باإلضافة إلى الزيارات البيتّية. وفي هذه احلالة فإّن الّطالبة جتاوزت 
ّية،  أنظمة املدرسة لذا دعت احلاجة إلى استدعاء الوالدة حلّل اإلشكال

لكّننا لم نتوّقع تّطور األحداث إلى ما آلت إليه».
وأضاف: «يوم األحد من هذا األسبوع، أتى املدرسة أولياء أمور الّطالب 
هذا  فيها  معاجلة  فيها  متّت  اّلتي  الّطريقة  ومع  املدرسة  مع  تضامًنا 
احلدث، مناهضًة ألّي شكل من أشكال العنف، وأّكدت جلنة األولياء 
أّنها ضّد أّي شكل من أشكال العنف.. إّال أّني أحّل جميع املشاكل 
داخل املدرسة بشكل دميقراطّي ونّدّي وواٍع. وقد واكبت نقابة املعّلمني 
(الهستدروت) املدرسة ومديرها، مؤّكدة أّنه ضحّية وأّنه حوى املشكلة 

وتصرّف بشكل حضارّي وتربوّي».
حفيظتي  أثار  «ما  عمري:  قال  القضّية،  في  الّشرطة  دور  وعن 
وأغضبني هو الّدور الهجني للّشرطة في الّتعامل مع هذه القضّية. 
في  حساباتها  وإعادة  الّذاتية  للمساَءلة  الّشرطة  أمام  فرصة  وهذه 
اإلنسان،  كرامة  وتقديس  مبنهجّية  والعمل  القانون  تطبيق  كيفّية 
قبل  املدرسة  واقتحام  التهّجم  عدم  وعليها  عليا،  قيمة  واعتباره 
الّتأّكد من احلقائق ودراسة الّشكوى بشكل ِجّدي. فالّشرطة مسؤولة 

عن تطبيق الّقانون ال عن جتاوزه!».

 UOJ²A*«  «¡UŽÒœ« b ÒMHð w²Ò�« W Ò�œ_« X�Òb�

واستطرد عمري: «بعد أن ّمت االعتداء علّي، كان من واجبي إعالم وتبليغ 
وضابط  حيفا  بلدّية  في  الّتربية  وقسم  املعارف  وزارة  في  املسؤولني 
األمن واألمان في البلدّية، فكنت بتواصل تام معهم وجميع هذه األمور 
موّثقة. وفوجئت بحضور الّشرطة املدرسة الستدعائي للّتحقيق باّدعاء 
أقّدم  ولم  األحداث  أستبق  لم  أنا  والّطالبتني.  الوالدة  على  االعتداء 
شكوى بحّق الوالدة، ألّني وجدت من األنسب عدم تضخيم األمور. 
ولكن بعد تبليغ ضابط األمن واألمان في البلدّية مت إرسال دورّيتني 
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أمنّيتني من قبل البلدّية  إلى املدرسة تدارًكا لألحداث ومنًعا لتفاقم 
األمور. هناك أسلوب ومنهجّية الستدعاء الّشرطة، فعلى الّشرطة أن 
أّال  املفترض  من  فكان  اإلنسان،  وقدسّية  املدرسة  حرمة  على  حتافظ 
يأتي رجالها بزّي شرطّي لهدف استدعاء مدير مؤّسسة تربوّية على 
مرأى ومسمع من الّطاقم الّدراسي والّطالب بشكل همجّي. رغم أّني 

تصرّفت وفق ما متليه علّي أخالقّيات املؤّسسة الّتربوية».
الّشرطة،  مرَكز  إلى  مرافقتهم  الّشرطة  رجال  مّني  «طلب  وأضاف: 
استقليت  آخر  شرطّي  وبرفقة  الّشرطة،  ارة  بسّي مرافقتهم  فرفضت 
حدث،  ملا  توضيح  إعطاء  لهدف  الّشرطة  مرَكز  ووصلت  سّيارتي 
على  واالعتداء  الّتهّجم  بتهمة  بحّقي  شكوى  تقدمي  بقرار  ففوجئت 
الوالدة والّطالبتني! فتّم الّتحقيق معي لساعات ومن ثّم ّمت حتريري. 
أن  وبعد  الّتحقيق،  في  وغريبة  ومستهجنة  مغلوطة  طريقة  ملست 
فيلم  من  مقاطع  وأخرجت  مباشرًة  املدرسة  إلى  عدت  حتريري  ّمت 
الّتسجيل وأحضرته ملرَكز الّشرطة، وقّدمت لهم األدّلة اّلتي تفّند أقوال 
املشتكيات، وهذه الّلحظة لم أبّلغ عن أّي جديد من قبل الّشرطة.. 

فصور الكاميرا أظهرت احلقيقة».
nMF�UÐ nMF�« Z�UŽ√ ô

وبالنسبة للّطالبتني قال املدير رائف عمري: «إمياًنا مّني بأهمّية الرسالة 
الّتربوّية، فرفضت إبعاد الّطالبتني عن املدرسة، فأنا ال أداوي االعتداء أو 
التهّجم باعتداء آخر، وإّمنا باالحتضان واحملّبة والّتسامح لهدف احتواء 
املشكلة وحّلها بشكل مدروس بعيًدا عن العنف. لذا أصررت على 
أن تتواجد الّطالبتان في املكان الّطبيعي لهما، داخل صفوف املدرسة 
دون معاقبة أو طرد، فمن الّضروري استخدام احلوار الرّاقي البّناء». 
وأشار عمري إلى أّن تعامله بهذا الّشكل مع القضّية دون تضخيم 
األمور وإثارة زوبعة، دفع بالطالبة إلى إعادة حساباتها وطلب الّسماح 

منه ومن الّطاقم الّدراسّي عّما صدر عنها من تصرّفات.
يعاديك  اّلذي  اإلنسان  مع  تتصرّف  عندما  بأّنه  أومن  «أنا  مؤّكًدا: 
ويصرخ بوجهك، بشكل تربوّي ال بشكل بدائّي وهمجّي، بل مبحّبة 
إلعادة  ويدفعه  إيجاًبا  عليه  يؤّثر  مشروطة،  غير  وأخوّية  أبوّية 
حساباته. عليك أن تتعامل مع الغضب بهدوء، وهذا ما فعلته فعًال، 
لذا أصررت على أن تتواجد الّطالبتان داخل املكان الطبيعّي لهما في 
املدرسة، ألّن تواجدهما في البيت سيخلق فراًغا وسيزيد الفجوة، ما 
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سيؤّدي إلى تفاقم املشكلة.. فحّبذا لو استطعنا تذويت لغة الّتسامح 
واحملّبة واحترام اآلخر في نفوس أفراد مجتمعنا كي جنتثث العنف 

واالعتداءات والتهّجم».

UOKŽ WLO� ÊU�½ù«

وفي ختام حديثه، عاد رائف عمري وأّكد أّن هدفه األساس هو العمل 
على جناح طّالب مدرسته ومتّيزهم، وعلى املضي بإجنازات املدرسة دون 
تهميش أو تقزمي املدارس األخرى، أو شّن حرب عليها كما ُتشّن حملة 
على مدرسة «املتنبي» من قبل مدارس أخرى، ُمشيرًا من جديد إلى 
أّن نسبة العنف في مدرسة «املتنّبي» أقّل بكثير من مجموع أحداث 

ّية كاّفة». العنف في املدارس العرب
وأّكد عمري أّن سيرورة الّتربية تتغّير مع مرور الوقت والتّطور، وتالئم 
الوضع الرّاهن. فطّالب اليوم يختلفون عن طّالب األمس، وعلى املعّلم 
أن يأقلم نفسه ويواكب الّتغيير احلضاري، ألّن الّتقنيات التكنولوجّية 
يتقرّب  وأن  العصر  ويواكب  يتغّير  أن  فعليه  حياتنا،  على  أّثرت 
إلى الّطالب ويتواصل معهم، متاًما كنهج املدرسة اّلتي تعمل على 

الّتغيير والتطوّر لهدف الّتحسني.
مواجهته  وعدم  ومحّبة  وروّية  أعصاب  هدوء  بكّل  املدير  تصرّف  إّن 
وللّطاقم  للمجتمع  مباشرة  رسالة  إيصال  إلى  أّدى  بالعنف،  العنف 
ضرورة  على  مؤّكًدا  فيهم  رًا  مؤّث عينّي،  بشكل  واّلطالب  الّتدريسّي 

نبذ العنف وتذويته في الّطالب.
وفي سياق مّتصل، حّدثنا باختصار عن الفلسفة الّتربوّية للمدرسة 

املبنّية على أساس:
- اعتبار اإلنسان قيمة عليا في سّلم أهداف املدرسة، وكرامة اإلنسان 

فوق أّي اعتبار.
- تطوير مضامني متمّيزة تربوّية وثقافّية لبناء شخصّية اإلنسان، 

وأخرى علمّية تكنولوجّية لتحسني األداء الّذهني الّتحليلي.
يتجاوب  وعلمّي  ثقافّي  فلسفّي  بفكر  احلضارّية  الّنهضة  مواكبة   -

مع ديناميكّية العوملة، لهدف بناء اإلنسان املنتمي واملفّكر اجلديد.
- تبّني الّتغيير في النهج كمبدأ أساسّي لعمل الهيئة الّتدريسّية، 
حيث تعمل املدرسة بجدّية على بلورة استراتيجّيات العمل لتطويره 

وتنجيعه بني الّطالب واملعّلمني.
الّدميقراطّية  املبادئ  على  القائمة  الّتربية  واعتماد  القانون  احترام   -
القومّية  انتماءاتهم  اختالف  على  الّطالب  جميع  بني  واملساواة 

والطائفّية، والّتفاهم بني جميع أفراد املجتمع.
الّتطرّف  ورفض  اإلنسانّي  القومي  باالنتماء  اإلحساس  تعزيز   -
والعنصرّية والعنف، وتعميق ارتباط الّطالب بلغته وتراثه الّتاريخي 

واحلضارّي.
- زرع حّب املعرفة والّثقافة في نفس الّطالب لتوسيع أفاقهم مبا يتالءم 

مع روح العصر.
- وضع الّطالب في املرَكز، ليس من الّناحية الّتحصيلّية فحسبو بل 
من الّناحية االجتماعّية والّتربوّية، جلعله جزًءا ال يتجزّأ من مجتمعنا 

العربّي.
ومن برنامج تقليص ظاهرة العنف والّتعامل معها:
- إدارة الغضب الّذاتي واستيعاب غضب اآلخرين.

- القوّة في التحّكم في الذات.. فالعنيف هو الّضعيف.
ّية العنف غير إنسانّي. - بدائ

- أقوال دينّية حول وصف اإلنسان العنيف.
- حل اخلالفات بطريقة سلمّية كالمّية.

- الّدميقراطّية وتقّبل اآلخر.
- الّتركيز على مصلحة الّطرفني وليس على املواقف، فالّتنازل ينبع 

عن قوّة ال عن ضعف.
ما يشير إلى أّن هنالك تناغم تام ما بني الفلسفة والّنهج والّتطبيق.

°nK*« ‚öž≈ Ò- bI� ∫WÞd ÒA�«

وفي تعقيب للناطقة بلسان الّشرطة للمجتمع العربّي، لوبا الّسمري، 
جاء: بناًء على الفحص اّلذي أجريناه، يستشّف على أن الّضالعات 
في هذه القضّية قرّرن الّتراجع والّتنازل عن شكواهّن، وعلى ضوء ذلك 

ّمت إغالق مّلف الّتحقيق.

هذا ولم تتطرّق في الّتعقيب إلى أسلوب استدعاء املدير للتّحقيق 
معه.

 c³M½Ë i
d½ ∫¡U−ON�« uÐ√ aO ÒA�«

°nMF�« ‰UJý√ lOLł

وفي حديث مع رئيس جلنة أولياء أمور الّطّالب في مدرسة «املتنّبي» 
الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، قال: نعيد ونؤّكد على رفض ونبذ جميع 
مؤّسساتنا  داخل  وخصوًصا  العربّي  مجتمعنا  في  العنف  ظواهر 
وندعو  وسلبّية.  خطرة  نتائج  سوى  يجلب  لن  فالعنف  الّتربوية، 
وطاقمها  وإدارتها  املدرسة  مع  الّتعاون  إلى  الّطالب  أمور  أولياء 
ومديرها والّتعاضد على اجتثاث كاّفة ظواهر العنف، اجلسدّية منها 
األحداث  هذه  مثل  تكرار  عدم  على  والعمل  والّتشديد  والكالمّية، 

العنيفة داخل املدرسة.
هذا واستنكر الّشيخ أبو الهيجاء تصرّف الّشرطة وطريقة استدعائها 
ملدير مؤّسسة تربوّية للّتحقيق بهذا الّشكل، مشيرًا إلى أّنه كان من 
األنسب للّشرطة استدعاء املدير جللسة الحقة بعد التحّقق من صّحة 
الّشكوى بدل دخول املدرسة أمام الّطالب والّطاقم الّتدريسي الستدعائه 

للتحقيق ملجرد تقدمي شكوى بحّقه دون التحّقق من صّحتها.

©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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في  املدن  وبناء  املعمارّية  الهندسة  كلّية  نّظمت 
معهد الهندسة الّتطبيقية - «الّتخنيون»، األسبوع 
زًا في كلّية الّتخطيط في املعهد،  املاضي، نشاًطا ممّي
ّمت خالله عرض ملشاريع تخطيطّية ُمقترحة لتطوير 
ِمنطقة احلّي الّشرقي، ويأتي هذا الّلقاء ضمن الّدورة 
ا للهندسة  ـً ا جامعّي اّلتي نّظمها أكثر من 60 طالًب
متعّددة  دورات  بنطاق  «الّتخنيون»،  في  املعمارّية 
پروِفسور  املعمارّيني:  واملهندسني  احملاضرين  بإشراف 
پروِفسور  موريا،  ياعيل  پروِفسور  أسيف،  شاماي 
شيفطان،   - نيتسان  ألونا  د.  كالوش،  راحيل 

ومخّطط املدن عروة سويطات.

°è ÒO I O ³ D Ò² « è Ýb M N « b N F  w  w d ÒA « w («
 ÒwFL²−� Òw�¹—Uð e Ó�dL� tLO�dð u¼ w�d ÒA�« w(« d¹uD²� ”UÝ_« ∫åUHOŠò WHO×B�  UD¹uÝ

احلّي  جلنة  مبشاركة  الّلقاء  تنظيم  ّمت  أّنه  ويذكر 
الّشرقّي والّناشطات في احلّي، رحاب بشتاوي ومها 
والعاملة  جبرين،  وحورّية  خطاب  أبو  وفريال  حللوح 
اجلماهيرّية  والعاملة  كياس  أبو  هدى  اجلماهيرّية 
كيرين هدار، الّلواتي شاركن بشكل فّعال من خالل 

طرح قضايا احلّي، وأهّم احتياجات الّسّكان.
مع  بالّتنسيق  الّلقاء  تنظيم  ّمت  أّنه  إلى  ونشير 
سويطات  عروة  الّتنظيمي  واملستشار  املدن  مخّطط 
في  وأكادميًيا  مهنًيا  اجلامعّيني  الّطّالب  وّجه  واّلذي 
الّتعامل مع احتياجات الّسكان وقضاياهم وبالّتعاون 

مع جلنة احلّي والعمل اجلماهيرّي في اِملنطقة.
مقترحات  عرض  ّمت  الّنشاط  خالل  من  أّنه  ويذكر 

ومجّسمات وأفكار وأدوات متعّددة حلّل أزمة الّسكن 
والّتطوير في احلّي الّشرقي، إذ بحث الّطّالب على 
مدار الفصل املمّيزات االجتماعّية والبيئّية واحليزّية 
عند الّسكان في احلّي، وانكشفوا للفرص والّتحّديات 

اّلتي يواجهها الّسّكان.
إلى  مشيرًة  الّلقاء  في  بشتاوي  رحاب  وحتّدثت 
«أهمّية بناء محّطات للمواصالت العاّمة في احلّي 
ّية للّسّكان، وأّكدت على ضرورة متكني  وتوفير املنال
ان»؛ وأضافت حورّية جبرين قائلة  رفاهّية حياة السّكّ
لألزواج  سكنّية  حلول  توفير  إلى  ضرورة  «هناك 

الّشابة لتمكني الّشباب في احلّي وإحياء احلّي». 
وكما قالت مها حللوح «هناك حاجة للحفاظ على احلّي 
الّشرقي كحّي عربّي هادئ وفصله عن الّسوق واحملال 
قائلة «هناك  خّطاب  أبو  فريال  وأشارت  الّتجارّية»؛ 
أهمّية إلشراك الّسكان وفهم احتياجاتهم للعمق». 
متكني  ملشروع  املرافقة  اجلماهيرّية،  العاملة  وحتّدثت 
الّنساء في قسم العمل اجلماهيرّي في بلدّية حيفا، 
هدى أبو كياس، ُمشيرًة إلى أّن سّكان احلّي الّشرقي 
يعملون ليل نهار لتحصيل حقوق الّسّكان، ومتكني 

احلي،  في  والّثقافّي  االجتماعّي  والّتطوير  أنفسهم 
تخطيط  ورشات  تنظيم  «أهمّية  على  وأّكدت 
جماهيرّية في احلّي الّشرقي مع شرائح متعّددة من 

الّسّكان وطرح حلول بديلة لقضايا احلّي».
مخّطط  مع  «حيفا»،  لصحيفة  خاص  حديث  وفي 
املدن عروة سويطات، اّلذي رافق السيرورة الّتعّلمية 
للّطالب، أشار إلى أهمّية الّلقاء بقوله «هذه الّلقاءات 
للّنضال  ِمْهنّية  عملّية  أدوات  متنح  ألّنها  هاّمة 
والّتطوير  الّسّكن  أزمة  حّل  أجل  من  اجلماهيرّي 
للّسّكان في احلّي الّشرقي، وهي توّفر مقترحات وبدائل 
واملؤّسسات  احلّي  وجلنة  الّسّكان  متّكن  اّلتي  متعّددة 
في  القرار  مّتخذي  على  الّتأثير  في  املجتمعّية 
البلدّية ومؤّسسات الّتخطيط بشكل عملّي وبّناء». 

وأضاف سويطات، قائًال «يعاني احلّي الّشرقّي أزمًة 
البلدّية  تبتكر  فال  املستقبلّي،  تطويره  في  ِجّدّية 
ّية للمواصالت العاّمة  حلوًال حلّل أزمة الّسكن واملنال
وتوفير األمن واألمان وتطوير جودة البنى الّتحتّية، 
لذا يغرق احلّي في دائرة الّتهميش واإلهمال والفقر، ما 
يؤّدي إلى ترك الّسّكان للحّي، فيعتبر ميزان الهجرة 
الّسلبّية في احلّي من األكثر انخفاًضا في حيفا». 
معيشة  مستوى  ظّل  في  «وذلك  أّن  إلى  ُمشيرًا 
منخفض ونسبة بطالة مرتفعة، إذ يدرّج احلي على 
حيفا،  ملدينة  االقتصادّي   - االجتماعّي  الّسلم 
مترّدية  املباني  وحالة   ،20 من   5 منخفضة  بدرجة 
مالئمة  غير  صغيرة،  الّسكنّية  الوَحدات  ومساحة 
الّسّكن  مخزون  أّن  إلى  إضافًة  العائالت،  لتعزيز 
احلي  في  األسرة  حجم  معّدل  املقابل  وفي  منخفض، 
هو من األكثر ارتفاًعا في حيفا، ومعّدل دخل األسرة 
أقّل  املدينة،  في  انخفاًضا  األكثر  من  هو  احلي  في 
بثالثة أضعاف من أحياء الكرمل على سبيل املثال، 
ِشركة  بإدارة  هي  املباني  من   40% أّن  عن  ناهيك 
األمالك  تبيع  اّلتي  «عميدار»،  احلكومّية  اإلسكان 
لتتخّلص من «عبء» تطويرها لرجال أعمال، وذلك 
في ظّل عدم توافر قروض بنكّية من البنوك لشراء 

الوَحدات الّسكنّية في احلّي».  
بالقول:  لصحيفة «حيفا»  حديثه  سويطات  واختتم 
«كّل هذا سيؤّدي إلى احتدام ضائقة احلياة في احلّي 
الّشرقي وتفريغ احلّي من األزواج الّشابة، الرّاغبة في 

في  العربّي  احلّيز  هذا  في  والّتطوّر  والبقاء  العيش 
حقوقهم  منحهم  دون  العرب  الفقراء  وإفقار  املدينة، 
واالستدامة؛  ّية  واملنال كامللكّية  املدينة  في  األساسّية 
كمرَكز  ترميمه  هو  الّشرقي  احلّي  لتطوير  فاألساس 
كحلقة  وتثبيته  ميراثه  وتعزيز  مجتمعّي،  تاريخّي 
من  املدينة،  حّيز  في  العربّي  االمتداد  في  مرَكزّية 
حاجة  هناك  لذا  الّنسناس،  وادي  حّتى  احلليصة 
ومناذج  فعلّية  مجتمعّية  مبادرات  البتكار  ماّسة 
عملّية اقتصادّية واجتماعّية منّظمة، للّتأثير على 
وّفرته  ما  وهذا  القادمة،  واألجيال  احلّي  مستقبل 
وأشرف  طّالب،  أعّدها  ِمهنّية  وخطط  أبحاث  لنا 
عليها محاضرون واختصاصّيون في مجال الهندسة 

املعمارّية وتخطيط املدن».
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شارك مؤّخرًا، طّالب الّصفوف الرّابعة من مدرسة 
الّتقليدّي  احلفل  في  ّية،  االبتدائ «األخوّة» 
ِشركة  قبل  من  ا  ـً سنوّي املنّظم  األشجار،  لغرس 
حيفا. بلدّية  مع  بالّتعاون  نوف»،  «يافيه 

وغرس الّطالب، مبشاركة رئيس بلدّية حيفا يونا 
«يافيه  لِشركة  اإلدارّية  الهيئة  ورئيس  ياهڤ، 

’U� q�«d*

عقدت جمعّية الّتطوير االجتماعّي، مساء الّثالثاء 
األخير (21/1/2014)، في مطعم «شواطينا»، 
واسع  حضور  وسط  العاّمة  لهيئتها  اجتماًعا 
لألعضاء ُخّصص ملناقشة مسائل تنظيمّية ولتعديل 
اجلمعّية  في  والسياسات  اإلجراءات  أنظمة  كتاب 

وإقرار تعديالت بهذا الّشأن.
د.  اجلمعّية  رئيس  قصيرة  بكلمة  االجتماع  افتتح 
العامة  الهيئة  بتجاوب  أشاد  اّلذي  منصور  جوني 
اجلمعّية،  ولنشاطات  العمل  للقاءات  الدعوات  مع 
عام  مدير  وتبعه  وعمله.  اجلمعّية  بطاقم  وأشاد 
اجلمعّية األستاذ حسني إغبارّية اّلذي أشار بارتياح 
إلى جتاوب أعضاء الهيئة العاّمة وتعاونها مع اإلدارة 
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في قيادة اجلمعّية من إجناز إلى آخر. وحتّدث عضو 
اإلدارة احملامي والّنائب الّسابق محّمد ميعاري، اّلذي 
ومواصلة  اإلدارّي  العمل  إتقان  أهمّية  عند  توّقف 

التصاق اجلمعّية مبجتمعها.
سناء  احملامية  بجدارة  وأدارتها  اجللسة  ترأست  وقد 
الّشق  وّجه  اجلمعّية).  إدارة  (عضو  حسني   - سرّية 
مرزوق  الّتنظيمي  املستشار  الّلقاء  من  الّتنظيمي 
بوحي  والعمل  الّتعديالت  أهمّية  شرح  اّلذي  حلبي 
اجلمعّيات.  مسّجل  وتوصيات  اجلمعّيات  قانون 
ا  ـً ّي تفصيل املطلوبة  الّتعديالت  احلضور  على  وتال 
وطرحها للّنقاش اّلذي كان بّناًء ثّم ّمت إقرار الّتعديالت 

الّتنظيمّية بروح الّنقاش وإشاراته.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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يتا الّصفوف  نوف» احملاسب جاكي واكيم، ومرّب
األشتال  مئات  حّيان،  وسوسن  طبراني  جيزيت 
إلى  لتضاف  «هچيبورمي»،  جدول  طريق  في 
في  غرست  اّلتي  والّشجيرات  األشتال  ألوف 

الّسنوات الّسابقة.
وتعتبر هذه املشاركة تذويًتا لقيم احلفاظ على 
البيئة من جهة والّشراكة والّتعاون من جهة أخرى.
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*åUHO�ò q�«d ≠ غّصت قاعة املؤمترات (الكونچريسيم) في مدينة 

حيفا بأكثر من ألفي شخص، حضروا خصيًصا من كاّفة املناطق في 
البالد ملشاهدة عرض «فن وطرب» املمّيز، واّلذي أحياه املوسيقار سيمون 
شاهني واملطرب الكبير إبراهيم عزّام مبشاركة الفّنانة احليفاوّية ڤيڤيان 
بشارة. كانت أمسّية ممّيزة جتّلى بها الفّن والطرب بأجمل وأرقى صوره من 
عزف على العود والكمان للموسيقار األّول في العالم العربي، واكتمل 
حضر  اّلذي  عزّام،  إبراهيم  املطربني  كبير  املسرح  خشبة  اعتلى  عندما 
الفّنانة  شاركت  كما   والعزف.  الغناء  في  ليشارك  لندن  من  خصيًصا 
احليفاوّية ڤيڤيان بشارة مؤّدية األغاني القدمية بشكل ممّيز وصوت جميل.

وقد بدأ احلفل بكلمة من مدير جمعّية تطوير الّتعليم في حيفا، جوزيف 
خوري، اّلذي رحّب باحلضور وشكر كّل من ساهم في إجناح هذا احلفل. 
وفي كلمته ذكر نبذة عن جمعّية تطوير الّتعليم. ومن ثّم دعا املوسيقار 
سيمون شاهني برفقة فرقته حيث عرض مجموعة من املقطوعات املوسيقّية 
احلضور. استحسان  نالت  والكمان،  العود  على  خاللها  عزف  املمّيزة، 

ومن ثّم دعا املوسيقار شاهني الفّنانة احليفاوّية ڤيڤيان بشارة اّلتي قّدمت 
باقة من األغاني القدمية لكبار الفّنانني، حيث أحتفت اجلمهور بصوتها 
وأدائها املمّيز. وبعدها صعد املنّصة املطرب إبراهيم عزّام اّلذي قدم أغنّيتني 
غناًء. احلضور  شاركه  اخلاص،  بأسلوبه  الوهاب  عبد  محّمد  للكبير 

وّمما جاء في كلمة جوزيف خوري (مدير جمعّية تطوير الّتعليم العربّي): 
ّية  «باسمي وباسم الهيئة اإلدارّية جلمعّية تطوير الّتعليم والّثقافة العرب
في حيفا، يشرّفنا حضوركم هذه األمسّية املمّيزة مع الپروِفسور سيمون 
هذا  سيقّدمه  ما  إعجابكم  ينال  أن  ونأمل  املوسيقّية،  وفرقته  شاهني 
املوسيقار الكبير من أحلانه وفّنه اّلذي ال ينضب. إّن الهدف األّول واألخير 
خاّصة،  حيفا  في  العربّي  الّتعليم  شأن  وحتسني  تطوير  هو  جلمعّيتنا 
وفي البالد عاّمة. ولن نختلف مع أحد بأّن األمر ليس بسيًطا، ويتطّلب 
فهل  كذلك،  األمر  كان  وإذا  لها.  حدود  ال  وإمكانّيات  مهوًال  مجهوًدا 
علينا أن نقف متفرّجني وعلى احلياد، ننتظر رحمة الّله وصبر أيوب؟».
جمعّية  تأسيس  على  سنوات  عشر  مبرور  هذه  نحتفل  وأضاف: «إّننا 
تطوير الّتعليم العربّي، وهدفنا األّول هو نشر الوعي عن أهمّية الّتعليم 
والّتثقيف لتنشئة أجيال واعية ومتعّلمة ومثّقفة حفاًظا على ُهوّيتنا 
القومّية ووجودنا في هذا الوطن. نطمئنكم بأّن اجلمعّية بأعضائها، وكّل 
اتها لم تأل جهًدا في البذل والعطاء الّدائم  ّي اّلذين يشاركون في فّعال

لتحقيق األهداف اّلتي تتطّلع لتحقيقها». 
واختتم خوري كلمته بالّشكر واالمتنان لكّل الّشخصّيات والهيئات اّلتي 
©ÊUFL� VO�� ∫d|uB�® .لّبت الّدعوة، وساهمت في إجناح هذا احلفل
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التفاصيل الحق�...

أيهما الجنون، 
دولة نووّية تحارب طفالً لم ُيولد بعد 

فتحسبه خطر* أمني� 
ويغدو حاضر* في تقاريرها ا5ستخباراتية 

ومرافعاتها القضائية؟ 
أم أن أحلم بطفل؟

أيهما الجنون، 
أن أكتب رسالة لحلم؟

أم أن يصبح الحلم ملّف� في المخابارات؟؟

وليد دّقة      
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«بيت  مسرح  خشبة  على  األخير،  السبت  يوم  ُعرضت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الكرمة»، مسرحّية «كّله متام»، من تأليف: إيلي َممان؛ إخراج: إيهاب سالمة؛ ومن 
املسرحّية  عوّاد.وتروي  وخالد  بقاعي  لبنى  مصري،  أسامة  مطر،  إلياس  متثيل: 

قّصة املراهق وليد، اّلذي كّل ما يطلبه أن يصغي والده إليه..
وحتّدث املدير الفّني للمسرح، إيلي َممان، عن املسرحّية بالقول: إّن «القّصة واقعّية، 
الّتواصل  عدم  خضّم  في  يضيع  وليد  كون  مسرحّية(!)  صدمة  للجمهور  ومتّثل 
والّضياع بني األب واألم، وعدم إصغائهما له، لذلك يقرّر أن يحصل على كّل ما 
يريد بأساليب عنيفة». وأضاف َممان «أعتقد أّننا من خالل هذا العمل ألقينا 

نظرة إلى املجتمع، بدخولنا عوالم مختلفة، مبا فيها عالم اإلبن، األب واألم». 
املوضوع  هذا  اخترنا  «لقد  الكرمة»):  «بيت  مسرح  (مديرة  بيراخ  إلهام  وقالت 
وتناولناه ألّن موضوع العنف قضّية ملّحة، وأصبحت آفة آخذة باالزدياد والّتفاقم 
في مجتمعنا، حيث تطرّقنا إلى القضّية من مختلف اجلوانب»؛ وأضافت بيراخ: 
«لقد حظيت املسرحّية بأصداء كبيرة، حيث قمنا حّتى اآلن بتقدمي عّدة عروض، 
تالئم كاّفة األجيال وحّتى األهالي.. فكما عوّدناكم في مسرح «بيت الكرمة» 

نقّدم لكم دائًما كّل جديد وذي قيمة مسرحّية عالية».
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إّن توقيت وسياق املخّطط الّسلطوي احلالي لتشجيع 
انخراط شبابنا العرب في جيش االحتالل اإلسرائيلّي 
الّطوائف  أبناء  على  والّتركيز  اعتباطَيْني.  ليسا 
ا بدوره. إذ تسعى احلرَكة  ـً املسيحّية ليس اعتباطّي
هيونّية إلى استثمار واستكمال الهجمة الرّاهنة  الصِّ
استعمارّية  قوى  من  شركائها  مع  تشّنها  اّلتي 
وتأجيج  ّية،  العرب والّشعوب  األوطان  على  ورجعّية، 
الفنت الّطائفّية واملذهبّية حتت مسّميات «ربيعّية»، 
جماهيرنا  وحدة  لضرب  مخّططات  مترير  أجل  من 
الوطنّية ونسيجها االجتماعّي وجهوزّيتها الكفاحّية 
لشعبها  انتمائها  وتشويه  الّسياسي،  ودورها 

الِفَلسطينّي ولقضّيته العادلة.
اجلنود،  عدد  في  نقًصا  تعاني  ال  إسرائيل  دولة  إّن 
حّتى  أو  عشرات  بضع  إلى  بحاجة  ليست  وهي 
مئات املجّندين اجلدد في «اجليش الّصغير والّذكي». 
سموم  نثر  ودعائي:  سياسّي  هو  األساس  فالهدف 
وإثارة  ّية،  العرب اجلماهير  بني  والّتشكيك  الفتنة 
الّطائفّية  االصطفافات  وتكريس  الّتعّصب  نعرات 
االستعمارّي؛  تسد»  «فرّق  منطق  مبوجب  والفئوّية 
تكريس  هيونّية  الصِّ احلركة  فتبتغي  ا،  ـً خارجّي أّما 
صورة الّصراع كصراع دينّي يشرعن «يهودّية الّدولة»، 
وليس صراع سياسّي وطبقّي في جوهره، بني نظام 
مضّطهد  وشعب  جهة،  من  احتاللّي  استعمارّي 
ومظلوم من جهة ثانية. وللحقيقة فإّن بعض القوى 
الرجعّية بني ظهرانينا (وخصوًصا األحزاب واحلركات 
الّتعّصب  تغّذي  اّلتي  بالّدين،  املقّنعة  السياسّية 
الّطائفي وتتغّذى منه، وترى أّن جوهر الّصراع ديني) 
هذه القوى شريكة في هذه األهداف. وبالّتالي فليس 
في مستطاع مثل هذه القوى، في حقيقة األمر، أن 
تكون جزًءا من اجلبهة املناوئة ملثل هذه املخّططات، 

ألّنها، ببساطة شديدة، تغّذيها وتتغّذى منها.
شعبها  عن  تلك  أو  الفئة  هذه  سلخ  محاولة  إّن 
وضعه  أو  والقومّي  الوطنّي  انتمائها  ونزع  وأّمتها، 
في تناقض مصطنع مع انتمائها الّديني، عبر مثل 
هذه املخّططات، هي محاولة بائسة لتزييف احلقيقة 
وطمس واقع االضطهاد القومّي، الواقع على جميع 
املواطنني العرب الِفَلسطينّيني في هذه الديار بغّض 
الّنظر عن انتماَءاتهم الّدينّية. وال تقّل بؤًسا معادلة 
يهود  مواطنون  فهناك  الواجبات»؛  مقابل  «احلقوق 
ال يخدمون في اجليش ويحظون بنفس احلقوق اّلتي 
حالة  في  أكثر،  اليهود (وأحياًنا  سائر  بها  يحظى 
املتزّمتني «احلريدمي»). وهناك، باملقابل، عرب يخدمون 
في اجليش وال يحصلون على حقوق مساوية حلقوق 
للجماهير  الّتاريخّية  الّتجربة  أثبتت  لقد  اليهود. 

واملدروس،  واملسؤول،  الّشجاع،  الّنضال  أّن  ّية  العرب
احلقوق  لتحصيل  الّطرق  وأشرف  وأجنع  أقصر  هو 
ومراكمة اإلجنازات على املستويني القومي واليومّي، 

وليس التذّلل والتوّدد للّسلطان اجلائر.
إّن خطاب مناهضة هذا املخّطط اخلبيث قد يشتمل 
الّسياسي  املنطلق  يبقى  لكن  عناصر،  عّدة  على 
والوطنّي اجلامع الرّحب هو األساس. فنحن (وأقصد 
الّشارع  في  احلقيقّية  الوطنّية  القوى  كَلّ  ـ«نحن»  ب
العربّي، وكَلّ القوى الّتقدمّية احلقيقّية في الّشارع 
اليهودّي)، حني نرفض هذا املخّطط، نرفضه ألّننا ال 
منظومة  من  جزًءا  يكون  أن  ألحد  وال  ألنفسنا  نريد 
فكم  الّشعوب،  ونهب  وقتل  احلرب  وجرائم  االحتالل 
غضاضة  ال  ولكن  الِفَلسطينّي!  شعبنا  باحلرّي 
جيش  ممارسات  تناقض  على  أيًضا،  الّتأكيد،  في 
االحتالل مع قيم احلرّية والعدالة، ومع جميع الّشرائع 
في  واإلنسانّية  الّتقدمّية  القيم  ومع  الّسماوّية، 
جميع األديان. وال غضاضة في الّتنويه، كذلك، إلى 
أّن الّتجّند في اجليش - ناهيك عن ثمنه الّسياسي 
«يحّصل  ال   - األساس  وهو  الفادح،  واألخالقّي 
احلقوق» وال «يوّفر احلماية»، وال ُيكسب شيًئا سوى 
الّشراكة في أقذر املمارسات واجلرائم ضّد شعب أعزل.

تستهدف  بطبيعتها،  املخّططات،  هذه  مثل  إّن 
الّشباب  وليس  املجتمع،  في  األضعف  احللقات 
توسيع  إلى  احلاجة  هنا  ومن  واملثّقف.  املسّيس 
حلقات الّنشاط واجتراح وسائل جديدة تخترق دوائر 
إلى  الوصوَل  هذا  ويستوجب  الّتقليدّية.  الّتلّقي 
وغيرها،  الَكشفّية  احلركات  وشبيبة  املدارس  طّالب 
ّية اّلذي قد تقع في فّخ  والعمل مع الفئات الّشباب
في  القومّية  العدمّية  بث  سياسة  نتيجة  الّتجنيد 
مناهج الّتعليم أو كجزء من تخّبطات جيل املراهقة 
أحزاًبا   – جميًعا  واجبنا  إّن  كان.  سبب  ألّي  أو 
هو  ومؤّسسات ومثّقفني ومرّبني وأهاٍل ورجال دين – 
شاّباتنا  لتجنيب  الّتوعوّية  اجلهود  وتنسيق  توحيد 
وشبابنا أتون الّتجنيد، وآثام االحتالل، حيث البكاء 

وصرير األسنان!
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في زمن أصبح فيه كّل شيء ُمستباًحا، وأصبحت 
املبادىء والقيم مصدرًا للتنّدر والفكاهة، اعتقد 
البعض أّن بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاؤون، وأن 
من  وال  رقيب  فال  فساًدا،  األرض  في  يعيثوا 
يحاسبهم، فهم اّلذين في مرَكز القرار والّسلطة 
أنشر،  أكتب،  أصرخ،  لديك،  ما  فقل  بأيديهم، 
فهذا ال يعنيهم بشيء أو يهّز مشاعرهم، هذا إذا 

كان لديهم مشاعر أصالً. 
عليه،  يغضبون  بحّقه  أحد  يطالب  وعندما 
فيهّددون ويتوّعدون ملجرّد أن طالب هذا اإلنسان 
بحّقه. فعًال إّنها لوقاحة ما بعدها وقاحة، فكيف 
جترّأ هذا الّشخص على املطالبة بحّقه في عصر 
هذا  على  يتمرّد  أن  يريد  إّنه  احلقوق،  استباحة 
الواقع اّلذي أصبح نهًجا ُمتعارًفا عليه، إّنه يريد 

أن يقلب األمور رأًسا على عقب. 
ولكّني أقولها صراحًة لكّل هؤالء، كفى استهتارًا 
بعقول الّناس، كفى استهتارًا بالّصحافة والرّأي 
العام. فيمكنكم أن تخفوا كّل احلقيقة لبعض 
الوقت، تستطيعون أن تخفوا بعض احلقيقة لكّل 
الوقت، ولكن ال ميكنكم أن تخفوا كّل احلقيقة 
املعلمني  ميّثل  أن  مثًال  ميكن  فال  الوقت.  كّل 
ال  ومفّتشون؛  مدارس  مدراء  املعلمني  نقابة  في 
واحلكم،  اخلصم  تكونوا  أن  أعزّائي  يا  ميكنكم 
ألحتّدث  عودة،  لي  سيكون  املوضوع  هذا  وحول 
عن هذه الّتناقضات بإسهاب، وعن تلّون مواقف 

نقابة املعّلمني وتذبذبها حسب مصاحلها. 
باملجتمع  ما  مسرح  إدارة  تستهتر  أن  ميكن  وال 
أن  تريد  تعيينات  طريق  عن  بأسره،  العربي 
تصبح  فالسكرتيرة  الوصاية،  لعصر  تعيدنا 
بقدرة قادر مديرة مسرح، وإنسان ال ميّت للّثقافة 
يعلن  والكل  اً،  ّي فن مديرًا  يصبح  بصلة  ّية  العرب
الّطاعة والوالء؛ فاملدير العام عندما يصدر أوامره 
يصبح احلاكم الّناهي بأمره، وما على «النعاج» 

في هذه املؤّسسة إّال إعالن الّطاعة والوالء. 
قبل  من  معلم  ضّد  شكوى  تقدمي  مبجرد  ويتّم 
فصل  يتم  السياسّية،  آرائه  من  زُعجت  طالبة 
الّطالبة  هذه  أشاهد  أن  لي  وتسّنى  املعلم.  هذا 
في لقاء تلفزيونّي، كيف كانت تتحّدث وكأّنها 
املجتمع  يّتجه  أين  إلى  بطولّي.  بعمل  قامت 
الّتمادي  هذا  أين  إلى  نعم  اإلسرائيلي؟! 
لليساريني  جهة  من  األفواه  كم  سياسة  في 
للمتطرّفني   العنان  وإطالق  العقالنّيني،  أو 

والعنصرّيني املعادين للعرب. 

بلهجة  يتعامل  فأصبح  العربي  مجتمعنا  أما 
رأيه،  يعجبه  ال  من  جتاه  والوعيد  الّتهديد 
فإذا  النقاش.  أسلوب  أصبح  الّتهديد  هذا  وكأّن 
ميكنني  منافس  أو  لي  زميل  رأي  يعجبني  لم 
«اآلداب»!  في  درًسا  وتلقينه  عليه  االعتداء 
وسيصبح  رأيه  الّشخص  هذا  سيغّير  عندها 

ُمطيًعا ولن يعارضني في املستقبل.
يقولون  االجتماعّيني  الباحثني  بعض  أّن  قرأت 
ًيا زاد لديه امليل نحو  بأّنه كّلما كان اإلنسان بدائ
العنف. ولكن قرأت في مصدر آخر مفاده أّن علماء 
الپاليونتولوچيا يؤّكدون أّن إنسان الكهف اّلذي 
عاش في مرحلة الّصيد لم يكن يقتل ليستمتع 
ميّثل  يكن  ولم  والعنف،  بالقسوة  أو  بالقتل 
بالّضحية احليوانّية إّال بغرض الكساء والغذاء. 
ومع تقّدم البشرّية أكثر بدأت شخصّية اإلنسان 
الّثقافية بالّتبلور، وبالتالي بدأ ُيدرك أهمّية احلرّية 
وحتقيق الّذات، األمر اّلذي أّدى إلى جلوئه ملمارسات 
الّشعور  لديه  وّلدت  والقمع،   باإلحباط  تتمّثل 
اآلخرين.  ضّد  العنف  ممارسة  إلى  وامليل  بالغربة 
االجتماعّيون  والباحثون  الّنفس  علماء  أّكد  وقد 
اآلخرين،  على  العنف  ميارس  اّلذي  الّشخص  أّن 
املنفعة  أساس  على  معهم  عالقته  ببناء  يقوم 
والّشعارات  بالقيم  املغّلف  والكذب  الّشخصية 
مشبع  أكبر  بكذب  عليه  فيرّدون  املزّيفة، 
في  كذب  احلياة،  في  كذب  والّنفاق:  ّية  باألصول
اّدعاء  في  كذب  الّصداقة،  في  كذب  العمل، 
القيم، كذب في املواقف. فإذا أرادت مؤّسساتنا 
وسلطاتنا وهيئاتنا أن تبني عالقاتها على هذا 
في  ورد  كما  ستكون  حتًما  فالّنتيجة  الّنحو، 
االستمرار  على  وأصررمت  ذلك  أردمت  فإن  املقال، 
في هذا الّنهج، فال تتباكوا على اختفاء القيم 
واملبادىء، وال تلوموا الّضحّية، بل وّجهوا اللوم 

ألنفسكم، فأنتم مصدر كّل ما وصلنا إليه.
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وديع  لصاحبه  حيفا،  في  مقهى «فّتوش»  استضاف   ≠ åUHO�ò q�«d*

شحبرات، يوم االثنني من هذا األسبوع، عرًضا للفّنان امللتزم ألبير مرعب، 
وافتتح  البزك.  على  مرعب  مروان  وجنله  غناًء،  مرعب  ماريا  جنلته  مبرافقة 
وشمل  مرعب،  ماريا  أّدتها  لفيروز  «وطني»   بأغنّية  املوسيقّي  العرض 
العرض مجموعة من األغاني امللتزمة للشّيخ إمام وسّيد درويش والسّيدة 

فيروز وزياد الرّحباني وزكريا أحمد، حملت كلمة ورسالة وهدف.
أحمد  الراحل  للّشاعر  «الّسندباد»  قصيدة  مرعب  ألبير  الفّنان  وألقى 
احلضور  أطرب  قد  وكان  غناًء.  قّدمها  ثّم  ومن  لرحيله،  ذكرى  جنم،  فؤاد 
ا على  ـً من خالل املوسيقى واألغاني اّلتي قّدمها واّلتي أضفت جوًّا خاّص
رًا مبكان تنظيم هذه األمسّية داخل قبو قدمي جًدا، في مقهى      احلضور، متأّث

«فّتوش» احليفاوّي.
تشجيع  وسط  مرعب  ومارّيا  ألبير  مع  سوّيًة  الغناء   في  احلضور  وشارك 
فّتوش  ديوان  «ليالي  مشروع  ضمن  األمسّية  هذه  وتأتي  حار.  وتصفيق 

الّدافئة»، اّلتي تهدف إلى إعطاء منّصة للفّنانني احمللّيني ودعًما لهم.

? ? ? ? ? ? ? ? O × ¹ V Žd  d O ³ √
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قّدمت الفرقة املوسيقّية الّتابعة جلمعّية الكرمل للموسيقى، بقيادة 
على  ممّيزة  ّية  وغنائ موسيقّية  فقرات  بّالن،  ألبير  والفّنان  األستاذ 
مسرح «ناڤيه يوِسف» في حيفا. حيث قّدمت الفرقة عمًال مشترًكا 
- وألّول مرّة في البالد - بينها وبني الفرقة اليهودّية الّتابعة ملرَكز 
«ناڤيه يوِسف» بقيادة الفّنان يردين إيرز. وقد شارك في هذا العمل 
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17 عازفة وعازًفا، واّلتي سعت إليه زهاڤيت تولدو، لهدف الّتقارب 

بني الّشعوب بلغة املوسيقى. وقد تأّلقت فرقة «الكرمل» مبا قّدمته 
من بني الفرق اّلتي شاركت بهذه األمسّية. حيث نالت على إعجاب 
اجلمهور اّلذي شارك ورحب بالعمل املمّيز بالّتصفيق احلار. كما علمنا 
من بّالن بأّنه ستكون هناك سلسلة عروض للفرقة باملستقبل القريب.
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سليمان يوسف جبران، من مواليد قرية البقيعة 
ّية تعّلمها في  في اجلليل األعلى.. املدرسة االبتدائ
والّثامن.  الّسابع  تعّلم  معليا  قرية  وفي  القرية، 
أّما الّثانوّية، بسنواتها األربع فكانت في مدرسة 
«يّني» الّثانوّية في كفرياسيف. وكان لهذه القرية 

الّطيبة أثر كبير فيه، مثّقًفا وإنساًنا.

متنّوعة  مؤّلفاتك  سليمان،  أستاذ   -
أهم  هي  فما  والّنقد،  الّشعر  بني 

مواضيع منشوراتك؟
لي سبعة كتب، نشرت كّلها، في النقد األدبّي، 
مجموعة  هو  نزوة،  اعتبرته  صغير،  شعر  وكتاب 
و«على  لكن..»!  «صغار  باسم  للّصغار،  قصائد 
واآلخر  درويش،  محمود  عن  واحد  كتابان:  الّنار» 
عن الّشعر العربّي في إسرائيل 1967-1948، 
والّشاعر،  الّشعر  حول  هنا،  العرب  كان  حينما 
املقصود جمهوره الوحيد. يومها كان الّشعر، في 
رأيي، أكثر أصالة وصدًقا! املشروعات ال تنتهي، 
كما ترى، وأرجو للعمر أن ال ينتهي قبل إجنازها!

الّلغة  على  تركيزك  كان  ملاذا   -
ة؟  ّي العرب

ّية كانت، منذ الّصغر، أغلى األحّبة. نشأت  العرب
في بيت يقّدس األدب، والّشعر بوجه خاّص. كان 
جّدي، كما ذكرت في موضع آخر، حاديا، ووالدي 
كثيرة،  أشعارًا  يحفظ  ا»  ـً ّي شعب «مثّقًفا  كان 
ويقّدس الّشعر والّشاعر. ويرى باملتنّبي واجلواهرّي 
إذا  الغريب  من  فهل  األعلى.  مثله  خاّص  بوجه 
بدأت، في شبوبّيتي، بكتابة الّشعر، ثّم انتقلت 
كبيرًا إلى نقده، مثل كثيرين غيري. الّشعر ال 
يقبل، في رأيي، «ضرّة» تقاسمه احلّب والهوس. 
وفي  هنا  حافّيني،  والصِّ الكّتاب  عشرات  هناك 
العالم العربي، كانوا شعراء في أّول الّطريق لكّن 
حافة وغيرها. هل  شاعرّيتهم «انطفأت» في الصِّ
شرحت بذلك ملاذا كان درويش متمّيزًا، وفي أكثر 

من وجه؟ طبًعا كان محمود درويش كذلك.

ًرا،  ّك مب ة  ّي العمل حياتك  بدأت   -
لسنوات  الّتعليم  مهنة  ومارست 
الّثانوّية  املدارس  من  ابتداًء  طويلة، 
مواصفات  هي  ما  ة؛  اجلامعّي وحّتى 
املعّلم اّلذي يرتقي درجات الّتعليم؟ 
يوم يختلفون عن األمس  وهل طّالب ال

أم املعّلمون؟!
في  الّتعليم  في  بدأت  مباشرًة،  الّثانوّية،  بعد 
كّل  كثيرة،  قرى  في  عّلمت  ّية.  االبتدائ املدارس 
والّلغة  والكيمياء  الّتاريخ  فيها  مبا  املواضيع، 
وعملي،  تالميذي  أحببت  والله!  إي  اإلنچليزّية، 
في  عملي  خالل  متبادًال!  ا  ـً حّب كان  أّنه  وأزعم 
بدأت  الكرمل،  دالية  في  ّية،  االبتدائ املدارس 

األكادميّي  املعهد  في  اجلامعة:  في  دراستي 
اجلامعة  وفي  الحًقا،  حيفا  جامعة  حيفا،  في 
العبرّية، ثّم جامعة تل أبيب. لم «أخلص» يوًما 
الوقت  طوال  كنت  وأبحاثي.  اجلامعّية  لدراستي 
ا  وطالًب لعائلتي،  وحيًدا  عائًال  ومعّلًما:  ا  طالًب
قمت  وأظّنني  كاملة».  ـ«وظيفة  ب اجلامعة  في 
طّالب  أّما  منهما!  لواحدة  ظلم  دومنا  باملهمّتني 
اليوم ال يختلفون عنهم في األمس. احلياة كما 
ترى هي اّلتي تغّيرت، فتغّيروا معها. من يرضى 
الطّب؟  عن  والّتنازل  ّية  العرب دراسة  البنه  اليوم 
عن  ينصرفون  اليوم  شباب  أرى  أن  يؤملني  لكن 
أحياًنا.  حديثهم  في  بل  قراَءتهم،  في  ّية  العرب

لكّن الّذنب ليس ذنبهم وحدهم!

كلمات  ودخول  العوملة  أعقاب  في   -
كيف  ة،  ّي العرب لغتنا  على  بة  غري
وهل  بالد؟  ال في  الّلغة  حال  ترى 
في  ة  ّي العرب للغتنا  العاّمة  الّصورة 

تراجع وتقهقر؟
العرب  حال  ألّن  سّيئ،  اليوم  ّية  العرب الّلغة  حال 
اليوم  العرب  ألصحابها.  انعكاس  الّلغة  أسوأ! 
وكذلك  االنحطاط»،  «عصر  إلى  ا  ـً ّي ثقاف أقرب 
إلى  يتشوّقون  كثيرين  جتد  حولك  انظر  لغتهم. 
العصور الوسطى، ويؤمنون إمياًنا واثًقا أّن الّسير 
«ريڤرس» هو احلّل! لن جتد هذه الّظالمّية املُطَبقة، 
عند  وال  األموّيني  عند  وال  العّباسّيني  عند  ال 
الرّاشدين أيًضا. كان األخطل، الّشاعر املسيحّي، 
يدخل على اخلليفة األموّي وذقنه تنّقط مشروًبا. 
لم تخرب الّدولة األموّية وال تراجع اإلسالم! لكّنها 
على  إّال  تتعّلم  ال  الّشعوب  منها.  بّد  ال  كأس 

حسابها هي! في العصر العّباسّي «هضموا» كّل 
تبّنت  ّية  العرب والّلغة  يومئذ،  املعروفة  احلضارات 
اليوم  أّما  احلضارات.  هذه  مع  املصطلحات  آالف 
من  نتعّلم  وال  نتقّدم  ال  متاًما.  معكوس  فالوضع 
حياتنا  بتطوّر  إّال  لغتنا  تتطوّر  لن  املتقّدمني. 
إذا  تتقّدم  أن  للغتنا  ميكن  كيف  ومفاهيمنا. 
كان أصحابها، يعني نحن، متخّلفني. ال تظّنني 
متشائًما. إّنها كأس أمّر من العلقم، لكن ال بّد 
منها. لم يستجب الرّب للمسيح، ولم يجّنبه هذه 

الكأس. ال شيء ببالش إّال العمى والطراش!

بديله أو حتسينه  - ما اّلذي ينبغي ت
ة؟  في منهاجنا الّتعليمّي

حّتى  وصفحات.  صفحات  حتتاج  املناهج  مسألة 
«رقعة» الّدميقراطية الضّيقة ال منارسها في دولتنا 
«الّدميقراطّية». يظّنون أّنهم قادرون على تغييب 
القوّي،  املناهج.  من  بتغييبها  الوطنّية  القضّية 
على األغلب، غبّي، ال حل في رأسه غير القوّة، 
حّكامنا  يتعّلم  لم  أبًدا.  املشاكل  حتّل  ال  والقوّة 
املعّلمني  يرغمون  كانوا  املاضي:  من  األغبياء 
والّتالميذ على االحتفال بعيد االستقالل، يعني 
قيام دولة على أنقاض الّشعب اآلخر. ماذا كانت 
النتيجة؟ هل نسيت األجيال الشاّبة ما كان في 
1948؟ لكّن العقل ال يشترى، «ال دواء للّذكا»، 

والقوّي،  ساخرًا!  وهبة  فيلمون  الفّنان  يزعم  كما 
في  تشغيله  ميكنه  ال  عقل،  لديه  كان  إذا  حّتى 

االّجتاه الّصحيح!

الّلغة  مجمع  مؤّسسي  من  أنت   -
ترى  فكيف  بالد،  ال في  ة  ّي العرب
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يقوم  وهل  حيوّيتها؟  ومدى  وظيفته 
املجمع مبهامه؟

في  نقطة  هو  هنا  عندنا  ّية  العرب الّلغة  مجمع 
تطوير  بضرورة  وعًيا  أكثر  هنا  نكون  قد  بحر. 
من  والفكرّي  الفيزّي  لقربنا  وحتديثها،  الّلغة 
الغرب،  في  اآلخر  ميّثل  هنا  عندنا  واآلخر  اآلخر. 
ا  ـً فكرّي الغرب  من  قطعة  إسرائيل  البحار.  وراء 
ا. ما  ـً ا ولغوّي ـً ا. هذا هو سّر رقّيها علمّي ـً ّي وثقاف
أجنزته إسرائيل في الّلغة العبرّية ال يقّل شأًنا عن 
إجنازاتها األخرى! أّما نحن فهذا هو وضعنا. لذا 
تترّكز جهود مجمعنا، بحّق، في خدمة الّلغة بكّل 

الوسائل األخرى املُتاحة، وهي كثيرة!
هكذا  باقة.  في  آخر  مجمًعا  هناك  أّن  تنَس  ال 
فتح  إلى  عمرو  فُيسارع  دّكاًنا  زيد  يفتح  نحن. 
آخر بجانبه دومنا حاجة. لن جتد في العالم كّله 
دولة فيها مجمعان لّلغة ذاتها. لكن عندنا األمر 

جائز. ألسنا خير أّمة ظهرت على هذه األرض؟!

- في كتاباتك الّنقدّية تورد الّشدياق 
الّلغوية،  الّتحديثات  على  شاهًدا 
على  حريصون  نحن  مدى  أي  فإلى 

لغة سليمة؟
الّشدياق، كما ذكرت في موضع آخر، هو أعظم 
القرن  ار  كان «جّب كثيرة.  مجاالت  وفي  معلمّي، 
الّتاسع عشر»، كما سّماه مارون عبود، مجمًعا، 
سّر  أن  تنَس  ال  قدمني.  على  أيًضا،  جامعة  بل 
عظمته يتمّثل في حفظه الّشرق وتراثه وانفتاحه 
الّذكّي الواعي على الغرب ومنجزاته! احلرص على 
لغة سليمة يعني تيسير لغتنا، كتابة وحديًثا، 
بحيث تكون سليمة، دومنا تقّعر، وأقرب ما يكون 

إلى محكّيتنا.

- أنت من الّداعني إلى عدم التعّصب 
بني  الّتوفيق  ميكن  فكيف  الّلغوي، 
رأيك  ما  واحلديثة؟  القدمية  الّلغة 

ة؟   بشعراء الزّجل أو الّلغة احملكّي
هي  ننسى،  ال  أن  يجب  نكتب،  اّلتي  لغتنا 
لغة مكتسبة، غير طبيعّية، ال يعرفها البيت 
غرابًة  لغتنا  لنزيد  التقّعر  فلماذا  الّشارع.  وال 
الفّذ  للّشاعر  قرأت  األخيرة  اآلونة  في  واغتراًبا؟ 
احملكّية  في  وكّلها  أشعاره،  كّل  جنم  فؤاد  أحمد 
املصرّية. أعجبني الرّجل مبوقفه وبفكره وشجاعته 
أّميا إعجاب. إذا لم نتحلَّ بشجاعة جنم فعلينا، 
في أقّل تقدير، تقريب ما نكتب من محكّيتنا، 
من لغة الّناس أهلنا، مع احلفاظ على قواعدها. 
إّنها مهّمة صعبة، كمن ميشي على احلبل، لكّنها 

غير مستحيلة!

يوم؟ - وما هو تقييمك لشعراء ال
أومن  ما  أقول  لكّني  اجلدل.  إثارة  إلى  أعمد  ال 
املناخ  على  خروًجا  اعتباره  ميكن  اليوم  وهذا  به، 
بصلة،  تسوى  ال  قصيدة  ألحدهم  تقرأ  الّسائد. 
عندنا  الّنقد  ألّن  املديح،  «الّشاعر»  فيتوّقع 
األمر  آخر  في  كّلها  وإخوانّيات.  مجامالت 
كذب، وأنا ال أكذب على أحد. أقول رأيي، دومنا 
«شعراء»  أصمت.  أو  هيلمة،  يعني  مجامالت، 
كثيرون يظّنون أّنهم ميكن أن يصيروا درويش بدون 

تعب.. هذا غير ممكن! 
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الّثاني/يناير  كانون   22 الّسبت  يوم  مساء  في 
من عام 1994، رحل عّنا األستاذ واملرّبي املعروف 
جورج أسمر، فكان لوفاته عميق األثر والّصدمة 
وإّمنا  فحسب،  عائلته  أبناء  على  ليس  الكبيرة 
وعلى  عاّم،  بشكل  حيفا  مدينته  أبناء  على 
طّالبه وزمالئه املعّلمني بشكل خاّص. إذ رغم أّنه 
عانى ضعًفا حاًدا في عضلة القلب في الّسنتني 
عن  التوّقف  رفض  أّنه  إّال  حلياته،  األخيرتني 
العطاء وعن الّتعليم ومرافقة طّالبه في امتحانات 
توهم  املستمرة  ضحكته  وكانت  ـ«بچروت»،  ال
حيث  والعافية،  الّصحة  متام  في  أّنه  اجلميع 
فقط  ساعتني  حّتى  املضنّي  بعمله  استمّر 
القاتلة...! اخلانقة  الّصدرّية  النوبة  تلك  قبل 

البالد  مناطق  مختلف  في  رحيله  خبر  وانتشر 
وحضرت وفود وجماعات كبيرة مبا فيها تالميذه 
ُيعّدون  اّلذين  اخلريجني  وطّالبه  الوقت  ذاك  في 
باأللوف على مدى أكثر من ثالثة عقود ونصف 
العقد، للمشاركة في تشييع جثمانه (في مثل 
وإلقاء  24/1/1994)؛  بالّضبط  اليوم  هذا 
ُجثماُنُه  ُسجي  أن  بعد  عليه  األخيرة  الّنظرة 
وبعد  حيفا،  في  األرثوذكسّية  الكلّية  قاعة  في 
أربعني يوًما أقيمت له مراسم األربعني، باإلضافة 
ملراسم الّتأبني والرّثاء فألقيت الكلمات وقصائد 
وتقدير  محّبة  مدى  عن  عّبرت  كثيرة  شعر 
شعبه  ألبناء  احملّب  املتمّيز  الرّجل  لهذا  اجلميع 
وطّالبه، ومدى العطاء اّلذي وهبه ملجتمعه، ليس 
في  وإّمنا  فحسب،  والّتعليم  الّتربية  مجال  في 
مجال الّتحليل والّتثقيف الّتربوّي، مجال كتابة 
(وهو  املوسيقّية  الّتربية  مجال  العربّي،  اخلط 
وتدريب  الرائع)،  الّصوت  وصاحب  العود  عازف 
اجلوقة الكنسّية، مجال الّتصوير واإللقاء األدبّي 
والّشعري (وهو امللّم في موازين الّشعر املختلفة 
القدمي  الّشعر  قصائد  من  للمئات  واحلافظ 
ودعم  رعاية  مجال  هذا  كّل  وفوق  واحلديث)؛ 
الّطّالب اّلذين بحاجة، ألسبابهم اخلاّصة، للعناية 
واحلنان اإلضافي واّلذين وجدوا في األستاذ جورج 
احلضن الّدافئ اّلذي ضّمهم بحنانه، فأتوا يعزّون، 
شديدة،  بحرقة  باكني  العزاء،  يطلبون  باألحرى 
معّبرين في حديثهم مع عائلة املرحوم، عن وقائع 
تشهد مبزايا الفقيد الّنادرة، واّلتي لم يذكرها أبًدا 

لعائلته، ال من قريب وال من بعيد.
 9/6/1935 في  أسمر  جورج  املرحوم  ولد 
األربع  أخوته  بني  البكر  وهو  حيفا،  مدينة  في 
ليلى،  األسمر،  فوزي  املرحوم  والّشاعر  (الكاتب 
إميل ورمزي). درس الّسنوات األولى بحيفا ثّم 
إلى  احلديد  سّكة  في  والده  عمل  بحكم  انتقل، 
اللُّد، في مطلع األربعينّيات. بعدها أرسله والده 
ليكمل دراسته الّثانوّية في كلّية «تيراسنطة» 
في الّناصرة؛ حيث نال الّشهادة املدرسّية بتفوّق، 
وال تزال كتاباته املدرسّية، منذ ذلك احلني قائمة 
ّية الواسعة  تعّبر عن نبوغه الفكرّي، ثقافته األدب
وخّطه الرّائع اّلذي طوّره ليصبح خّطاًطا متمرًّسا 

في األنواع املختلفة للخّط العربّي.
مجال  في  انخرط  الّثانوّية  دراسته  إمتام  بعد 
وفي  ويافا  الرّملة  في  مؤّسسات  بعّدة  الّتعليم 
فيها،  واستقّر  حيفا  ملدينته  عاد   1964 عام 
في  متخّصًصا  األكادميّي  تعليمه  ليستكمل 
األّول  الّلقب  فنال  وآدابها؛  اإلنچليزّية  الّلغة 
في  (املاجستير)  الّثاني  لّلقب  دراسته  وتابع 
اجلامعة نفسها، وأجنز كتابة أطروحة املاجستير 
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يّتهم الكثيرون املعّلم بالّتهاون وعدم اإللتفات 
أو اإلخالص للواجب املُلَقى على عاِتِقِه؛ ُترى 
يدفع  ماذا  أو  ِملاذا؟  أنفسهم  هؤالء  سأَل  هل 
عوَنُه  بعض املعّلمني إلى ذلك، إذا كان ما يدَّ
َل َنفسي محامي  حقيقة ثاِبتة؟ ال أرغب أن اوكِّ
الّتأويل،  فيها  يَتضارب  قد  قضّية  عن  ِدفاع 
أّال  املعّلم  يستطيع  كيَف  ُترى  أتساَءل:  بل 
وهو  خاّصًة  حوله،  يجري  مبا  ويتأّثر  يتفاعل 
تهيمن  الّصعبة  احلالية  األوضاع  غيوم  يرى 
إن  وسعتها؟  رحابتها  رغم  عمله  سماء  على 
قام باحتجاج يتساَءل من اّتهمه: «ماذا يريد 
عاب اّلتي تواجه هذه املهنة؟  هذا؟ وما هي الصِّ
املجهود،  قبيلة  املمارسة  سهلة  مهنة  إّنها 
آخرون  يسأل  وقد  اإلجازات».  فيها  تكثر 
املعّلمون  بها  يتبّجح  اّلتي  العوامل  هي  ما 
بعجلة  وتدفع  عملهم،  تعرقل  إّنها  بقولهم 

الّتعليم إلى الوراء؟
تصبغ  واّلذي  املتأزّم،  االقتصادّي  الوضع  إّن 
بوضوح  بكاملها، وتظهر  الّدولة  أجواء  أبعاده 
في عدم الّثبات واالستقرار االقتصادّي وكثرة 
في  واملتواصل  املتكرّر  والهبوط  التقّلبات 
املجتمع  كيان  يهّز  هذا  كّل  العملة؛  قيمة 
ويدفع بكاّفة طبقاته إلى توجيه جّل االهتمام 
وإيجاد  البقاء  على  احملافظة  محاولة  إلى 
الوجه  ماء  بحفظ  كفيلة  معيشّية  ظروف 
عاّم.  بشكل  وللعائلة  خاّص،  بشكل  للفرد 
من  العائالت  هذه  بأرباب  يدفع  بالّطبع  وهذا 
األبناء  عن  االبتعاد  إلى  الّطّالب  أمور  أولياء 
للعائلة  والّثفافّية  العلمّية  الّناحية  وإهمال 
وضرب الّتعاون مع الهيئات الّتدريسّية ُعرض 
واملعيشة  القوت  كسب  سبيل  في  احلائط، 
وال  مدرسّية  لدعوة  تلبية  فال  اليومّية. 
تفاعل  وال  لالجتماعّيات،  حضور  أو  تواجد 
قروش  خسارة  خشية  الّتدريسّية  الهيئة  مع 
واحدة  ساعة  حّتى  أو  عمل  يوم  أو  معدودات 
من ساعات العمل، من دون وعي منهم إلى 
الّشعور  أكبادهم  فلذات  يفقدون  بهذا  أّنهم 
واحترام  بل  املعّلم،  واحترام  الّتعليم  بأهمّية 
املواعيد بشكل عام؛ كما يفقدوهم مستقبلهم 
ويشّجعونهم على التمرّد وعصيان الّتنبيهات 

والّنظم املدرسّية األخرى. 
ال أعارض غيرة األهل على توفير معيشتهم، 
وال مأخذي عليهم أّال يندفعوا في هذا االّجتاه 
عن  الّسؤال  مجال  يبقوا  بل  كامًال،  اندفاًعا 
عوًضا  مفتوًحا،  حتصيلهم  ومراقبة  األبناء 
اّلذي  املعّلم  إلى  االّتهام  إصبع  توجيه  عن 
الوسائل  أفضل  إليجاد  جهده  قصارى  يبذل 
يضيء  منارًا  نفسه  من  ويجعل  بل  وأجنعها، 
ليؤمن ألبنائهم سبل التقّدم، رغم تهاون اآلباء 

واندفاعهم نحو املادّية العمياء. 
إّن تهاون أولياء أمور الّطالب قد ازداد في اآلونة 
بالقيم  األبناء  استهتار  إلى  أّدى  مما  األخيرة، 
العلمّية والّتربوّية احلقيقّية، فكانت الّنتيجة 
الّصعيدين  على  املستويات  في  هبوًطا 
الّتحصيلي العلمّي والّثقافّي، وعلى صعيد 
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أمور  أولياء  سلم  وقد  الّتربوّي.  الّتحصيل 
هؤالء الّطلبة أسهل الّسبل في تبرير تهاونهم، 
أال وهي انتقاد عمل املعّلم واملرّبي؛ فالّضغوط 
كانت  إذا  فيما  املعّلم،  لها  يتعرّض  اّلتي 
ضغوًطا داخلّية، كتلّقي الّتعليمات اإلدارّية، 
ومراقبة  املقرّر  املنهج  تطبيق  إلى  والّسعي 
وما  الّطّالب،  لدى  الّتحصيل  تأّخر  أو  تقّدم 
كاالنتقادات  خارجّية،  ضغوًطا  أو  ذلك؛  إلى 
املسؤولون،  أو  األمور  أولياء  يوّجهها  اّلتي 
تركت أثرها على عمله اّلذي أخذ يهتّز حتت 
يوًما  تزداد  وأّنها  خاّصًة  الّضغوط،  تلك  وطأة 
بعد يوم، وحقبًة بعد أخرى. ولسوف نذكر أبًدا 
ذلك اليوم اّلذي لن يعود مبقدور املعّلم – اّلذي 
هو أيًضا بشر له أحاسيس ومشاعر وعواطف 
– أن يواجه املشاكل أو يتحّداها. سنذكر ذلك 
إكليًال  وبأيدينا  فيه  نضع  حني  ًدا  جّي اليوم 
من الزّهور على ضريح املعّلم، مترّحمني على 
فقدان الّثقافة، راثني انعدام القيم الّتربوّية في 

مجتمعنا العربّي اإلسرائيلّي. 
املعهد  أو  املدرسة  بني  الّتعاون  انعدام  إّن 
واملرّبني،  األهل  بني  االنسجام  وعدم  والبيت، 
الّثقة  عدم  من  جّو  خلق  وبالفعل  جوًا،  يخلق 
واالستهتار من قبل الّطّالب جتاه املعّلم، اّلذي 
لم تكفه الّضغوط املذكورة، بل أضيفت إليها 
آخر  وتقّطع  حتّطم  لكي  املسؤولني  معاول 
واهية  أمل  خيوط  من  املعّلم  لدى  تبّقى  ما 

لتحسني الوضع. 
مهّب  في  كقصبة  واقًفا  املعّلم  نرى  هكذا 
الرّيح، تعصف به ريح الّسموم من كّل صوب. 
االّتهام،  قفص  في  وحيًدا  املعّلم  يقف  وهكذا 
وكأّنه هو - هو وحده - الّسبب فيما حصل 
للّطالب من فشل وما جرى للمستوى العلمّي 
يقف  هكذا  تدهور.  من  والّتربوّي  والّثقافّي 
بالّصراعات  مطوًّقا  امليدان  في  وحيًدا  املعّلم 
الّالذع  والّتهّجم  للهجوم  معرًّضا  والّضغوط، 
نظرت  ما  فإذا  ضمير.  أو  وازع  أو  رادٍع  دون 
جميع األطراف إلى األمر بعني ناقدة بصيرة، 
املعّلم  جند  واحلكمة،  بالرّؤية  يتمّيز  ومبنطق 
سبق  اّلتي  الّضغوط  ضحايا  من  ضحّية 
ذكرها. واسمحوا لي أن أقول ألولئك الّناقدين 
أّال تتسرّعوا في نقدكم، بل تفّحصوا األمور 
بدّقة وحصافة لتقفوا على كاّفة عّالتها قبيل 

توجيه الّتقريع الّالذع إلى املعّلم. 
إّنني ال أكتب للّطعن أو الّتجريح واملّس بأّي 
جهة،  من  والّتوضيح  الّشرح  لهدف  بل  كان، 
وللّتخفيف عّما تكّنه القلوب من حسرات وما 
حتمله الّنفوس من غّصات. ُترى متى نفسح 
املجال لتحرير املعّلم من تلك الّضغوط حّتى 
يقوم بتأدية واجبه الّتربوّي والعلمّي الّتعليمّي 
بهذا  فنكون  صورة،  وأكمل  وجه  خير  على 
خاّص  بشكل  الّطّالب  مصلحة  خدمنا  قد 
وخدمنا املجتمع اإلنسانّي ومجتمعنا العربّي 

اإلسرائيلّي بشكل عاّم. 

(جريدة «العربي» - 23/10/1987)

في  معّلًما  عمل  املقابل  1982. وفي  عام  
مدرسة  مثل  تعليمّية،  وكلّيات  مؤّسسات  عّدة 
«األخوّة»، مدرسة «املرَكز»، مدرسة «الكرمليت»، 
مدرسة «شوڤ» (شپرينتساك)، مدرسة شفاعمرو 

الّثانوّية، كلّية «بيت بيرل»، وغيرها.
باإلضافة إلى ذلك فإّن ثقافته الواسعة ومحّبته 
جتعله  أن  إلى  أبت  وتقّدمه،  ملجتمعه  الشديدة 
يشترك في عّدة فّعالّيات وجمعّيات اجتماعّية 
الّتمثيلّية  الهيئة  في  فّعاًال  فكان  وتعليمّية، 
جمعّية  في  الكرمة»،  في «بيت  األرثوذكسّية، 
الّتطوير االجتماعي وفي «بيت الّنعمة»، وكتب 
الّتربوّية  وأبحاثه  مقاالته  القصيرة،  قصصه 
واالجتماعّية في عّدة صحف، وانضّم إلى طاقم 
في  مبواظبته  وامتاز  «الكلمة»،  مجّلة  محرّري 
مجتمعنا  لتثقيف  تدعو  اّلتي  املقاالت  كتابة 
الّطالب  ومصاعب  املعّلم  وعقبات  طّالبنا  ودعم 
العقاب  واستعمال  الّتربية  وطريقة  املنطوي 

والكثير الكثير من املقاالت األخرى. 
هذه  جتّمعت  لوفاته  األولى  الّسنة  ذكرى  وفي 
املؤّسسات، عرفاًنا باجلميل، فرصدت مبلًغا من 
املرحوم  عن  كتاب  إلصدار  صندوًقا  وأقامت  املال 
يشمل أشعار الرّثاء، الكلمات الّتأبينّية األخرى، 
هذه  رؤساء  يد  على  كتبت  كثيرة  وكلمات 
املرحوم  مجدالني،  جان  املرحوم  مثل  اجلمعّيات 
(أطال  اغبارّية  حسني  األستاذ  شحادة،  كميل 
الّله بعمره) وتلميذه د. جوني منصور وكثيرون 
آخرون، عّبروا عن مدى عطاء هذا الرّجل. كذلك 
شمل الكتاب بعًضا من مقاالت املرحوم وأبحاثه 

الّتربوّية واالجتماعّية العميقة والكثيرة.
وقد اخترنا من بني املقاالت الكثيرة هذا املقال، 
ّمما  وحّذر  املعّلم،  مهنة  صعوبة  عن  حتّدث  به 
كلماته  هي  وكم  األزمة،  هذه  وأبعاد  يواجهه، 
في  أيًضا  اليوم  يدور  ما  على  تصلح  نابضة 
مجال مهنة الّتعليم، وعن تدّني ثقافة وأخالقّية 

اجليل الّصاعد.
مضى  وإن   - اّلذي  الكبير  حيفا  ابن  الّله  رحم 
على فراقه عشرون عاًما - سيبقى معنا وبيننا 

بأعماله وذكراه الّطيبة.. وكما كان يقول دائًما:
َدّقاُت قلب املرِء قاِئَلٌة لَُه: ِإنَّ احلياَة َدقاِئٌق وَثواني

الّذكرى  ِذكرها،  َموِتَك،  بعَد  ِلَنفِسَك،  فأحَفظ 
ِلْلَمرِء ُعمٌر ثاني...
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إّنها تدّل على العّز واجلاه، على الّشبع وعَدم اجلوع 
والفقر، واملكتنزة شحًما ودسًما. ونقول عن الغاضب 

إّن بطنه مليئة غيًظا، أو امتألت بطنه حقًدا..
اّلتي  اجلنسّية،  األعضاء  أهّم  وفيه  احلوض: 
الّشديد  واالحتشام  وإخفائها،  سترها  على  نحرص 
من ظهورها. وهذه األعضاء أضحت مرَكزًا للّشرف. 
والعرض،  للكرامة  إهانة  عليها  االعتداء  ويعتبر 
ألجلها  تهدر  أخالقّية  جرمية  يعتبر  لها  والتعرّض 
قضايا  والقصص  احلروب  في  شهدنا  وكم  الّدماء. 
وهتك  واإلباحّية  اجلنسّية  باالعتداءات  تتعّلق 
القتل،  أعمال  من  العديد  أّن  وحّتى  األعراض. 
العرض  على  احملافظة  نتيجة  تتّم  الّنساء  قتل 
الرّجال،  دون  ُمباح  الّنساء  قتل  وكأن  والّشرف. 
املرأة،  عرض  على  املعتدي  هو  ليس  الرجل  وكأّن 
صيانة  من  تتمّكن  لم  اّلتي  املذنبة  هي  املرأة  بل 
الرئيس  والّدافع  احملرِّك  أصبح  واجلنس  عرضها. 
لتصرّفات وسلوك اإلنسان الّشرقي، ويسعى إليه 
ما استطاع، ويوّظف جهوده كّلها من أجل اجلنس؛ 
وال أقصد هنا من خالل الزّواج فقط، بل في عموم 
املجتمع. وأّي لقاء بني ذكر وأنثى تشتعل مصابيح 
وتهيج  اجلنسّية،  الرغبة  مشاعل  وتتوّقد  اجلنس، 
امليول اجلنسّية، وتثور األعضاء كّلها، وكأّن الرّجل 
لم يلتِق بأّي امرأة من قبل، أو أّن املرأة لم تلتِق بأّي 
رجل من قبل. ويسّخر كالهما تلك الّنظرات اّلتي 
تعرّي كًال منهما من ثيابه، واألفكار اّلتي تشّد 
أحدهما إلى اآلخر وكأّنه يتساَءل: هل توافقني هذه 
على قضاء متعة جنسّية معها أو أّنها تتساَءل 
هي نفس الّتساؤل. ويتبادر إلى ذهن كّل منهما 
مطارحة  أو  اجلنس  ملمارسة  تصلح  أو  يصلح  هل 
الغرام..  وكثيرًا ما نشهد في حياتنا االجتماعّية 
املتاعب واملشاكل من حاالت االغتصاب، أو اخليانة 
الزّوجّية، أو الّطالق أو التحرّشات أو.. أو.. الكثير 

الكثير.    
األطراف: الّطرفان العلوّيان يتأّلفان من الكتفني، 
اإلبطني، العضدين، املرفقني، الّساعدين، املعصمني، 
من  فيتأّلفان  الّسفليان  الّطرفان  أّما  واليدين. 
الفخذين، الركبتني، الّساقني، الكعبني، الكاحلني، 
للجسم،  بالّنسبة  هامشّية  تعتبر  وهي  القدمني. 
إذ ميكن احلياة بدون األطراف العلوّية أو الّسفلّية. 
يعيشون  اّلذين  كالهامشّيني  هي  الهوامش  وهذه 

على أطراف وهوامش املجتمع.
مبوجب  وتفكيره  اهتمامه  يعكس  واملجتمع 
األمور  أولوّياته  في  يضع  حيث  الّتقسيم،  هذا 
إليها  تشير  اّلتي  بالقشور  ويهتّم  الهامشّية 
االستغناء  ميكن  اّلتي  األمور  وكذلك  األطراف، 
الّثانوّية،  باملجاالت  بالّتفاهات،  باملظاهر،  عنها، 
باملواضيع اجلانبّية وغير اجلوهرّية، بكّل ما يلهي 
تقليد  على  باالعتماد  وأصالته،  أصوله  عن 

اآلخرين والّتمّثل بالّسلبي دون اإليجابّي.
يلي ذلك اهتمام املجتمع مبنطقة احلوض، باجلنس 
بل  ال  عظيمة،  مرتبة  يحتّل  اّلذي  ونواحيه، 
ال  املجتمع،  لهذا  كّلها  احلياة  في  جًدا  عظيمة 
حياته  بل  منها..  مرحلة  في  وال  منها  جزء  في 
كّلها تنصّب في هذا االهتمام. ويقوده اجلنس في 

وميوله.  وأهوائه  وأعماله  وسلوكه  املرء  تصرّفات 
كانت  إن  القرارات  لغالبّية  اّتخاذه  في  وحّتى 
يقود  اجلنس  هاجس  إّن  حاسمة.  غير  أو  حاسمة 
االلتفات  دون  طبيعّية  وبصورة  ا  ـً ّي تلقائ املرء  هذا 
إلى العواقب وإلى الّنتائج أو املترتبات، بل يهدف 
نحو  وميوله  وأهوائه  اجلنسّية  رغباته  تلبية  إلى 
أو  ذكرين  بني  أو  وأنثى،  ذكر  بني  اآلخر..  الّطرف 
أنثيني، ومؤّخرًا أصبحت هذه امليول املثلّية علنّية 
وغير خفّية.. فاجلنس، وكسب القبول لدى اجلنس 
اآلخر هو ما ميليه على الّتصرّفات والّسلوكّيات. 
وقد يقول قائل أو قائلة أنا لست كذلك، صحيح، 
ولكن الّسواد األعظم من املجتمع هو كذلك وفي 
مثل هذه احلالة. وحاالت الزّواج والقران والزّفاف، من 
احتفاالت وسبل وعادات وتقاليد تصّب كّلها في 

تسهيل وإجناح اجلنس.
والغذاء،  القوّة  مرَكز  وهو  البطن،  احلوض  ويلي 
في  تقّل  ال  مسألة  واملوائد  والوالئم  فاألطعمة 
ونعطش  بسرعة  جنوع  األولوّيات.  عن  جوهرها 
حتضير  على  املجتمع  في  الفرد  ويدأب  بسرعة، 
بنَهم  يأكل  يشبع،  ال  وقد  يشبع  وقد  قوته، 
كالِبرميل،  بدنه  يصبح  ينتفخ،  يسمن،  وشراهة، 
والّنوبات  الكوِلسترول،  خلطر  صّحته  ويعرض 
القلبّية واألمراض املستعصية نتيجة هذا الكرش 
ثقافة  لدينا  نشأت  وهنا  أمامه..  يحمله  اّلذي 
سبل  عن  املرء بالبحث  يبدأ  إذ  الّنحافة والبدانة، 
الّنحافة واّتباع العملّيات اجلراحّية أو طرق احلمية 
زًا  حّي يحتّل  كّله  وهذا  الوزن،  وتخفيف  املختلفة 
مضجعه.  ويقّض  يقلقه  مما  اإلنسان،  في  كبيرًا 
القوّة  على  تدّل  وحجمها  وشكلها  البطن  وهذه 
يرغنب  والّنساء  القوّة  يريدون  فالرّجال  واجلبروت، 
بالّتحّلي بالقدرة. فالقوّة والقدرة يتبعهما الّنفوذ 
هو  فمن  والّسطوة،  الّسيطرة  وفرض  واالستعالء، 
الّشارع؟  في  البيت؟  في  الفصل  الكلمة  صاحب 
في احلياة العاّمة؟ إّن املنافسة على توّلي القيادة، 
أّي قيادة، سياسّية، اقتصادّية، اجتماعّية وحّتى 
للّسّيارة، تدّل على الرّغبة في فرض الّنفوذ وحّب 
الّسيطرة والقوّة. وقد يقول قائل أنا لست كذلك، 
بل أدع زوجتي تفعل أّي شيء لكي ُأرضي ميولها؛ 
تفرض  أن  تريد  وأّنها  ميول  ذات  أّنها  صحيح 
ودبلوماسّية،  وكياسة  بليونة،  وقوّتها  سيطرتها 
بالّتفاهم  جتري  أن  يجب  االثنني  بني  فالعالقات 
والّتعايش؛ أّما إذا كان األمر خالف ذلك فالّطالق 

م بني الزّوجني أو أي اثنني. هو الّسبيل احملتَّ
وأّما الّصدر، فيحتّل املرتبة الّثالثة مبا يحمله من 
توصف  ال  وأحاسيس  جّياشة،  وعواطف  هموم، 
العاطفّي.  املجتمع  ميزات  من  كّلها  تقّدر،  وال 
نضحك،  مما  أسرع  ونبكي  سريًعا،  نضحك  ونحن 
الكراهَية  وتعمينا  احلّب  ويوّجهنا  احلنني  يقودنا 
والبغضاء، تثور عواطفنا أسرع مما تشتغل عقولنا، 
فنتصرّف مبوجب األهواء والعواطف وامليول، إن كان 
حاالت  في  كان  وإن  الغضب،  أو  الفرح  ساعة  في 
مجموعة  عن  عبارة  ثقافتنا  الكراهية.  أو  احلّب 
من العواطف واملواقف الّشعورّية، إن كان الّتعبير 
عنها شعرًا أم نثرًا، إن كانت في مواقف احلفالت 
واألحزان، أم في األفراح واألتراح. ومنارس القوّة في 
وتقاليدنا،  عاداتنا  اتباع  في  وأشغالنا،  أعمالنا 
كّلها تعتمد على القوّة والقدرة والّسيطرة والّنفوذ.   
مرَكز  هو  اّلذي  فالرأس  الرّأس،  دور  يأتي  وأخيرًا 
الّتفكير والقيادة وهو بؤرة العمل والقرار، هو اّلذي 
ملل،  أو  كلل  دون  نهارًا  ليًال  ويعمل  وميلي  يوّجه 
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مألوفة  وأعضاء  أقسام  عّدة  إلى  اجلسم  يقسم 
هذه  مبوجب  بتصنيفها  تختلف  ولكّنها  ومعروفة، 
األقسام من حيث طبيعتها ووظيفتها. وسأحاول 
في هذه العجالة طرح قضّية حّساسة جًدا يعيشها 
جوانبها  إلى  االلتفات  دون  وميارسها  املجتمع 
وأهدافها. فنحن كمجتمع نعيش حياتنا اليومّية 
منها  اإلدراكّية  أهدافنا  نحو  سلوكنا  في  ونسعى 
سأطرحه  الذي  الّتقسيم  وهذا  اإلدراكّية.  وغير 
مصادر  أو  ّية  حساب قواعد  على  مبنّي  غير  هنا 
علمّية أو مراجع بحثّية، لكّنه اجتهاد ملناقشات 
اجتماعّية جرت بني عدد من املهتّمني في احلياة 
لرصد  محاولة  في  وكذلك  والّتربوّية.  االجتماعّية 
وهو  عّدة،  نواقص  من  يعاني  كمجتمع  سلوكنا 

بحاجة إلى تقومي وتصويب. 
وما سيرد هنا ليس من باب املعادالت والنظرّيات 
قبيل  من  هو  بل  واإلرشاد،  املواعظ  باب  من  وال 
الّتنويه واإلشارة اّلتي قد يّتفق معي فيها كثيرون 
للّنقاش.  كقضّية  أطرحها  لذا  يختلفون،  وقد 
عبر  وتعليقاتكم  ردودكم  أتلّقى  أن  ويسرّني 

«حيفا» الّصحيفة الغرّاء جلميع القرّاء.
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وأهمّية.  شأًنا  اجلسم  أعضاء  أعظم  إّنه  الرأس: 
وهذا العضو في اجلسم اّلذي يتضّمن الّدماغ، هو 
احملرّك لسائر األعضاء. وفيه العينان الّلتان نبصر 
بهما، واألنف اّلذي نشّم بواسطته الرّوائح ونتنّفس 
الهواء، ثّم الفم بأقسامه وأجزائه. فالرّأس هو مرَكز 
البؤرة  وهو  جسمنا،  سفينة  لدفة  واإلدارة  القيادة 
وتصرّفاتنا،  سلوكنا  في  تقودنا  اّلتي  األساسّية 
وتوّجهنا في حياتنا، وُتبعدنا عن األخطار وتقرّبنا 
مما نحّب ونهوى؛ وباختصار فإّن الرأس هو القّمة 
وتنفيذها.  القرارات  اّتخاذ  وغرفة  واملرَجع،  واألصل 
حتتوي  أّنها  باعتبار  الرؤوس  اّتخاذ  عادتنا  ومن 
الّطعام  طبق  قّمة  على  وضع  وما  األفضل،  على 
ورأسه هو الواجهة اّلتي نحّبها. كما أّنه لوال الرّأس 

ألصبحت سائر األعضاء مّيتة. 
القلب  هذا  والرّئتني،  القلب  مأوى  وهو  الّصدر: 
الّدم  ويسري  جسمنا  خاليا  يغّذي  اّلذي  الّنابض 
في عروقنا وأوصالنا، وهو في املرتبة الّثانية بعد 
نتغّنى  اّلذي  القلب  هذا  للجسم.  بأهمّيته  الرأس 
بعواطفه وأحاسيسه وانفعاالته، ونعزوها كّلها إلى 
ا، أو قلبي ميتلئ  ـً القلب، ونقول إّن قلبي يخفق حّب
غضبا، أو أّننا نشعر باحلنان والعطف، أو نحّس 
مع اآلخر ألّن قلبنا يرق له. هو الّصدر اّلذي يعّبر 
مرض  فإذا  واألحاسيس،  واملشاعر  العواطف  عن 
القلب تتأّثر سائر أعضاء اجلسم وتشّل حركته، وإذا 
شطرين،  قلبي  انشّق  يقول  وحزن  اإلنسان  انفعل 
نطلق  وأخذنا  وشفقة.  حزًنا  فؤادي  انفطر  يقول  أو 

أسماء القلب على أوالدنا كفؤاد ولبيب.
من  املستمّدة  والقوّة  الّطعام  مرَكز  وهو  البطن: 
الّدقيقة  األمعاء  املعدة،  على  ويحتوي  الغذاء. 
الكليتني،  الّطحال،  الپنكرياس،  والغليظة، 
ُيقال  اّلتي  الّسمينة  والبطن  حولها.  وما  الكبد، 
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يستخدمه  من  ولكن  الّطبيعّية،  وظيفته  فهذه 
الّدماغ  مأوى  الرّأس  يليق؟  وكما  محّله  يالئم  مبا 
القرار  اّتخاذ  في  احلياة،  في  القائد  هو  وحاميه، 
بعد تفكير، في حّل املعضالت واملتاعب والهموم، 
في مواجهة الّصعاب ومقارعة الزّمن ونوائب الّدهر، 
في رسم املستقبل وتخطيطه والّسعي لتحقيقه، 
فالعقل  االختيار.  وحسن  األمور  تقييم  في 
القضايا  ومعاجلة  األمور  في  والتبّصر  والتعّقل 
هي  والعاّمة  اخلاّصة  اليومّية  والهموم  واملواضيع 
اجلسم  شؤون  قيادة  أّن  وحّتى  العقل.  مهام  من 
وكّل  الّدماغ،  من  بإشارة  مرهونة  أعضائه  وإدارة 
واألهواء  والّنزعات  وبامليول  بالّتفكير  يتعّلق  ما 
فالّدماغ  الّدماغ.  من  بقرار  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط 
اّلذي يعتبر أهم عضو في اجلسم، وضع العلماء 
ما يشبهه باالسم في اآلالت وامليكانيكّيات، في 
احلواسيب والّسّيارات، في الروبتات وكّل ما يعمل 
بالّطاقة. والرّأس تزّينه العيون واألنف والفم وسائر 
األعضاء اّلتي تساعد الّدماغ، وتقّدم له املعلومات 
حّتى يّتخذ القرار الّصحيح في أي شأن يراه ويريده.

ولذا أّيها القارئ العزيز، ينبغي أن نقوّم أجسادنا 
األعضاء.  وظيفة  حيث  ومن  األهمّية،  حيث  من 
ويليه  األعلى،  إلى  األسفل  من  الرّأس  فنقلب 
الّصدر، ثّم البطن وبعدها احلوض؛ وأخيرًا األطراف 
املكانة  يحتّل  الرّأس  ولنجعل  خادمة.  كأعضاء 
وتصرّفاتنا  شؤوننا  وإدارة  الّتفكير  في  األولى 
 - الّصحيح  بدوره  الرأس  قام  وإذا  اتنا،  وسلوكّي
وكما هي وظيفته - فسنكون مجتمًعا من أفضل 
املجتمعات في الكون. وهذا ال يعني أن نتجاهل 
نستعمل  أن  يجب  فحيث  األعضاء،  سائر  دور 
أحسن  على  ذلك  فليكن  وأحاسيسنا  عواطفنا 
وجه، وحيث يجب أن نبرز عضالتنا وقوّتنا ونفوذنا 
أن  يجب  وحيث  حال،  أكمل  على  ذلك  فليكن 
ذلك  فليكن  اجلنسّية،  وبالوظائف  باجلنس  نهتم 
بالّتمام والكمال. ال أن يأتي مجال على حساب 
من  بدًال  الّصدر  مجال  يقودنا  أن  أو  آخر،  مجال 
بدل  تقودنا  اجلنس  وظائف  أو  البطن،  مجاالت 
الرّأس.. وإذا قام كّل مجال بأعضائه املخّصصة له 
تنخفض نسبة اجلرائم واملخالفات واجلنوح، ونعيش 
ويتعامل  وأصوله،  حدوده  يعرف  مجتمع  في 
يزداد  وحينها  شؤونه.  إدارة  في  ونظام  بانتظام 
وعينا وتتفّتح مداركنا وتزداد أعمالنا الّصحيحة 
وتفكيرنا القومي، ونّتخذ القرارات الّصائبة، ونقوم 

بكّل مهامنا اليومّية، العاّمة واخلاّصة.
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الّشرفاء  وجدان  في  حاضرًا  اليرموك  مخيم  اسم 
واألحرار في هذا العالم، اّلذين حترّكت مشاعرهم 
املنبعثة  اخلافتة  الّصرخات  تلك  ضمائرهم  وهزّت 
والّداء،  والعطش  اجلوع  أرهقهم  أناس  حناجر  من 
مصيبة  وتأتي  اآلخر..  تلَو  الواحد  ميوتون  وهم 
الّدائرة  احلرب  أرهقتهم  أن  بعد  اليرموك  مخّيم 
لم  احلرب  هذه  وكأّن  احلبيبة،  سوريا  أرض  على 
تهجيرهم  وكأّن  معنوّياتهم،  لتحّطم  كافية  تكن 
من وطنهم األّول لم يكن كافًيا حّتى تنزل الّظلمة 
من  كان  أناس  قبل  ومن  اليرموك..  مخيم  بأهل 
ولكن  والرّعاية؛  احلماية  لهم  يوّفروا  أن  املفترض 
ما أصعب تلك املشاهد اّلتي تصلنا عبر وسائل 
أن  ميكنه  أّنه  يصّدق  كان  فَمن  املختلفة!  اإلعالم 
والّشيوخ  والّنساء  واألطفال  الرّجال  أجساد  يرى 
هياكل  وكأّنها  والّطعام  املاء  شّح  من  جّفت  اّلتي 
مشاعر  وأين  اإلنسانّي،  الّضمير  فأين  عظمّية. 

األخوّة، أَما ِمن نخوة معتصم؟!
أين ضمائر وقلوب هذه األطراف املتناحرة في سوريا 
اإلنسانّية  املساعدات  قطع  على  تعمل  اّلتي 
واإلغاثة عن األهل في مخّيم اليرموك؟! نخاطب 
الَّذيَن  َخِسَر  {َقد  تعالى  الّله  بقول  جميًعا  هؤالء 
ُه  ُقتلوا أوالدهم سفًها بغير علٍم وُحرموا ما رزَقهم اللَّ
افتراًء َعلى الّله قد ضّلوا وما كانوا من املُْهَتدين}.. 
نعم إّنهم األخوة واألبناء في الّدم والّدين واألخوة في 
االستحقاقات  هذه  أمام  ولكن  والّلغة؛  اإلنسانّية 
نقول إّن َمن يجوّع وُيهلك أهل مخّيم اليرموك ال 
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لقد عّلمنا الّصادق الّصدوق النبّي محّمد (ص) 
القتل،  كثرة  الّصغرى  الّساعة  عالمات  من  أّن 
اّلذي  املشهد  وهذا  ُقتل!  ملا  يدري  ال  املقتول  وأّن 
داخل  أو  الّشوارع  في  عنف  من  ا  ـً يومّي نراه 
ذلك  من  واألمّر  األدهى  ولكن  وغيرها؛  العائالت 
أّننا أصبحنا نشاهد مسلسل شّالل الّدم الّنازف 
العرب  بالد  من  وغيرها  والعراق  سوريا  في 
ا  ـً بوليسّي فيلًما  يتابع  أحدنا  وكأّن  واملسلمني، 
مشاهدة  ينتظر  حلقاته  من  حلقة  انتهت  كّلما 
احللقة القادمة، وأصبحت مشاهد القتل والّتشريد 
وكأّننا  لدينا، نتابعها  مألوفة  واملعاناة  والّتعذيب 
نتابع مسلسًال ونحن نتسّلى ونتسامر ونلهو مبا 
طاب من حلوّيات ومسّليات. وما يؤلم أكثر أّن 
مجتمعنا انقسم على ذاته، حيث إّن البعض يؤّيد 
هذا الفريق أو ذاك، واجلميع يطلب املزيد من القتل 
يتحّقق  أن  ميكنه  ال  الّنصر  وكأّن  فريقه؛  لنصرة 
إّال من خالل شّالل الّدم، إّما من خالل السّيارات 
املفّخخة أو البراميل املتفّجرة أو الغاز الّسام أو 
املداِفع والّصواريخ وجميع أنواع األسلحة املتوافرة!

ومع ذلك كّله فإّن الهّم األكبر اّلذي يشغل العقالء 
ُيحاصر  اّلذي  اليرموك  مخّيم  مأساة  والّشرفاء، 
وال  شراب  وال  طعام  بال  طويلة  أشهر  منذ  أهله 
جعل  ما  يوم!  بعد  يوًما  ذلك  جرّاء  وميوتون  دواء، 

ميكن أن يكون من املؤمنني، ألّن الّنبّي محّمد (ص)، 
قال: «َمن لم يهتّم بأمر املسلمني فليس منهم».

وقال مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  اجلسد  كمثل 
باقي اجلسد باحلمى والّسهر. بل إّن الّنبّي نسب 
لم يحارب أخوانه بأّنه على الكفر، فقال في حّجة 
يضرب  كّفارًا  بعدي  من  ترجعوا  «فال  الوداع: 

بعضكم رقاب بعض».
وهنا يأتي الّسؤال أين املشاعر اجلّياشة ومشاعر 
ماذا  وأهلها؟!  سوريا  بها  متّيزت  اّلتي  اإلنسانّية 
جرى لقلوبهم، هل احلقيقة حتّجرت حّتى أصبحت 
هذه  أبناء  قلوب  وهل  قسوة؟!  أشّد  أو  كاحلجارة 
أّنها  أم  بالرّحمة،  تنبض  زالت  ما  ّية  العرب األّمة 
الّظلم  عشقت  أن  بعد  اخلير  من  خاوية  أصبحت 
دخل  ال  ألناس  الّنازف  الّدم  ومشاهدة  واالستبداد 
لهم باحلرب، وهّمهم الوحيد هو العيش بكرامة!! 
اليرموك  مخّيم  يحاصرون  اّلذين  هؤالء  يظّن  هل 
أّن هذا احلال سيستمر على ما هو عليه بعد ما 
فقد أهل املخّيم لقمة العيش واألمن والطمأنينة؟!

آمنة  كانت  قرَيًة  َمَثًال  الّلُه  {وضرََب  تعالى  قال 
ًة يْأِتيها رِزُْقها رَْغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفرَْت  مطَمِئنَّ
ِمبَا  وِْف  وَاْخلَ وِع  اْجلُ َباَس  ِل ُه  اللَّ َفَأَذاَقَها  الّلِه  ِبَأْنَعم 
َكاُنوا َيْصَنُعوَن}.. بل هذا هو احلال اّلذي سيصير 
َلَمة، وسيتحوَّل مخّيم اليرموك إلى لعنة  إليه الظَّ
ميكن  وال  كافر  اجلوع  ألّن  يحاصره،  َمن  وجه  في 

للجائع أن يفّكر برويٍّ وعقالنّية. 

أن  الفقر  «كاد  الّضعيف  احلديث  في  جاء  وقد 
مدعاة  فإّنه  كافر  اجلوع  أّن  فكما  كفرًا»،  يكون 
الغفاري:  ذر  أبو  قال  املجتمع.  في  األمن  لفقدان 
ال  كيف  بيته  في  القوت  يجد  لم  ملن  «عجبت 

يخرج على الّناس شاهرًا سيفه»؟! 
قد يصبر املرء على جوع نفسه، ولكن ال ميكنه أن 
يصبر وهو يرى زوجته وأوالده ميوتون جوًعا دون أن 
يحرّك ساكًنا، بل سيتحّول إلى إنسان ناقم على 

كّل َمن حوله.
وهنا ال بّد من صرخة ألم نقول خاللها: كفى لهذا 
و«الرّياسة»  «الفخامة»  أصحاب  وننادي  الّظلم. 
و«الزّعامة» بالقول إّن هذه املناصب لن تدوم لكم 
كما لم تدم ملَن قبلكم!! فأنقذوا مخّيم اليرموك 

وكّل املستضَعفني في األرض.
يِل  قال تعالى {مثُل اّلذيَن َيْنِفُقوَن َأْموَالَُهم ِفي َسِب
َلٍة  ُب َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْن َب ٍة َأْن بَّ ِه َكِمْثِل َح اللَّ
ُه وَاِسٌع َعِليمٌ}. ُه ُيَضاِعُف ِملَْن َيَشاُء وَاللَّ ٍة وَاللَّ بَّ ِمائَِة َح
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يتنّبأ النبّي داود: {البحر رأى وهرب؛ األردن رجع إلى الوراء} (مزمور 
3:114). بهذا يريد أن يشير إلى مفاجأة البحر ومعه املياه اّلتي 

انتشرت في مكان واسع، ومعهما نهر األردن عند نزول املسيح في 
األخير. هذه املفاجأة مبرّرة في صالة تقديس املاء اّلتي كتبها القّديس 
صوفرونيوس (أسقف أورشليم). تقول الّصالة: «األردن رجع إلى الوراء 
ًة فيك اجلسد».. نار الّالهوت في  ملا عاين نار الالهوت منحدرة وحالَّ

جسد املسيح حّلت في املياه. 
حياة  على  أيًضا  تنطبق  ما،  درجة  وإلى  ما  بطريقة  الّنبوَءة،  هذه 
وبالّتالي  باملصاعب،  املليئة  اإلنسان  حياة  هو  البحر  املسيحّي. 
البشرّية  احلياة  هو  األردن  سابًقا،  رأينا  وكما  ماًحلا.  بحرًا  مسّماة 
بالرّكود  ورُبطت  اإلماتة  إلى  بها  أُتي  حيث  وحوّاء،  آدم  سقوط  بعد 
والفساد. بالّتوبة يتحرّر اإلنسان من بحر احلياة املالح فيما تتغّير 
حياته وتتبّدل، وتعود إلى ينابيعها احلقيقّية وتأخذ معًنى مختلًفا 

(إيسيخيوس الكاهن).
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التجّسد  أهداف  أحد  القّدوس.  الّثالوث  ظهر  املسيح  اعتماد  خالل 
اإللهّي، كما معمودّية املسيح، كان إظهار اإلله الّثالوثّي، إذ بالرّغم 
من أّن لّله جوهر واحد وطبيعة واحدة، إّال أّنه ثالثة أشخاص، اآلب 
واالبن والرّوح القدس. إًذا، صوت اآلب ُسمع شاهًدا ومؤّكًدا أّن اّلذي في 
األردن في تلك الّلحظة هو ابنه، بينما الرّوح القدس يظهر «بهيئة 
حمامة». الكشف نفسه عن الّثالوث القّدوس والّتأكيد نفسه من اآلب 
تكررًا قبل آالم املسيح بقليل، عند جتّليه اّلذي ّمت على طور ثابور. 

ينبغي أن نتطرّق إلى هذا األمر في الفصل عن عيد التجّلي. 
ظهور  سبب  الهوتّي  بشكل  باالماس  غريغوريوس  القّديس  يعالج 
يظهر  الّثالوثّي  اإلله  أّن  يعّلم  إّنه  الوقت.  ذلك  في  الّثالوثّي  اإلله 
عند  مشتركة  قوّة  هو  اإلنسان  إصالح  وجتديده.  اإلنسان  خلق  عند 
كّل  يفعل  القدس  بالرّوح  االبن  خالل  من  ألّن «اآلب،  الّثالوثي،  اإلله 
شيء». إلى هذا، يقول الكتاب املقّدس إّن اإلله الّثالوثي قرّر أن يخلق 
اإلنسان: {لنصنعن اإلنسان على صورتنا ومثالنا} (تكوين 26:1). 
اآلب خلق اإلنسان على صورة الكلمة ونفخ فيه احلياة بالرّوح القدس. 
ومبا أّن قوّة اإلله الّثالوثّي مشتركة بني الّثالثة، كّل الّثالوث القّدوس 
اشترك في خلق اإلنسان. إًذا، كان على اإلله الّثالوثي أن يظهر في 
إصالح اإلنسان وجتديده. إلى هذا، بدأ املسيح، بعد اعتماده، بعمله 

الّظاهر خلالص اجلنس البشرّي. 
يشير ظهور اإلله الّثالوثي خالل إصالح اإلنسان إلى حقيقة الهوتّية 
أخرى، وهي أّن اإلنسان هو العضو األرضّي والعابد للّثالوث القّدوس، 
الّثالوثي.  اإلله  صورة  على  املصنوع  الوحيد  املخلوق  أّنه  إلى  وأيًضا 
احليوانات  متلك  ال  باالماس،  غريغوريوس  القّديس  يشرح  ما  بحسب 
أّنه  يعني  هذا  ذاتها.  من  تأتي  ال  حّية  روًحا  فقط  بل  وعقًال،  نوًسا 
عندما متوت هذه احليوانات تخسر الرّوح معها. فهي ال تبقى كونها 
بدون جوهر وليس عندها إّال القوّة. للمالئكة ورؤساء املالئكة أيًضا 
نوس وعقل، ولكن ال روح حتيي اجلسد؛ وبالّتالي اإلنسان وحده صورة 
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اإلله املثّلث األقانيم. إًذا، لهذا الّسبب ابن الّله وكلمته، لكي يخّلص 
ذروة  هو  اإلنسان  ألّن  مالًكا،  وليس  إنساًنا  صار  ويغّيره،  العالم 
اخلليقة. وهكذا من خالل اإلنسان املتقّدس يتّم حتّول اخلليقة وتغّيرها.
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صوت اآلب شهادة يحمل ويقّدم الّتأكيد على أّنه ابنه احلبيب. بحسب 
اإلجنيلّي مّتى، تأتي العبارة بالغائب {هذا هو ابني احلبيب اّلذي به 
سررت} (مّتى 17:3). بحسب اإلجنيلّي مرقس تأتي باملخاَطب «أنت 
أّن  هو  هنا  نراه  ما  لهذا.  أهمّية  ال  ُسررت».  به  اّلذي  احلبيب  ابني 
من  وُلد  الّله  كلمة  احلبيب.  ابنه  لكلمته،  يشهد  اآلب،  أي  املتكّلم، 
للشخص  األقنومّية  الّصفة  هي  الوالدة  وهذه  الّدهور،  كّل  قبل  اآلب 

الّثاني في الّثالوث القّدوس. 
ما يستحّق اإلشارة - بحسب القّديس غريغوريوس باالماس - هو 
«اّلذي به سررت». لكي نرى أهمّية هذه اجلملة، وبشكل عام قيمة 
وأهمّية جتّسد ابن الّله وكلمته، علينا أن ننتبه إلى الفرق بني سرور 
الّله واخلضوع إلرادته. إرادة الّله واحدة، لكّنها أحياًنا تعمل بالّسرور، 
عندما يريدها الله، وأحياًنا بالّتدبير. الّله رأى سقوط اإلنسان آتًيا، 
فيما هو لم يخلقه لذلك، وفي الّنهاية أذعن ألّن اإلنسان أراد هذا. 
ال يستطيع الّله أن يلغي حرّية اإلنسان، وبالّتالي تتوّلد الكثير من 
املشكالت التي يسمح لها باحلدوث. املوت، املرض، والكثير غيرها 
سمح الّله بها، لكّنه هو نفسه لم يخّطط لها. وهكذا فإّن إرادة الّله 

بالرّضى هي أمر وبالّتدبير أمر آخر. 
ضمن هذا اإلطار يقول القّديس غريغوريوس باالماس أّن تأكيد اآلب 
«هذا هو ابني احلبيب اّلذي به سررت» يظِهر أّن التجّسد كان إرادة 
أّن  يعني  هذا  الّسابقة.  الّله  إرادة  ُتدعى  اّلتي  مسرته  بحسب  الّله 
جتّسد املسيح كان «ُمبرمًجا» من الله باالستقالل عن سقوط اإلنسان 
وغير  املخلوق  بني  االّحتاد  هذا  خالل  من  فقط  تخلص  اخلليقة  ألّن 
املخلوق في أقنوم الكلمة. لذلك، كّل ما في العهد القدمي من القوانني 
والوعود، كانت غير مكتملة لكونها نتاج سقوط اإلنسان، فهي لم 
تتّم بحسب إرادة الّله الّسابقة بل كانت تهدف إلى جتّسد الكلمة. 
إلى  تهدف  وحدها  وغيرها  وقوانينه  القدمي  العهد  نبوَءات  تكن  لم 
التجّسد، بل حّتى تأسيس العالم وخلقه كان هدفه اّحتاد الّطبيعتني 
اإللهّية والبشرّية، اّحتاد املخلوق وغير املخلوق. خلق العالم ّمت لكي 
يتمّكن اإلنسان من اّتخاذ الّنموذج األّول. الّشيء نفسه يصّح على 
الّناموس اّلذي أعطي في الفردوس. حّتى الطبائع واملصاف املالئكّية 

تنحو نحو هذه الغاية، والهدف «الّتدبير اإللهي البشرّي». 
ابن  لتجسد  الكبرى  واألهمّية  العظيم  املعنى  األمور  هذه  كّل  تظِهر 
اخلليقة.  وجتديد  اإلنسان  خالص  يستحيل  دونها  من  وكلمته.  الّله 
العالم  مرَكز  هو  فقط،  إنساًنا  ليس  وهو  اإلنسان،   - اإلله  املسيح 
نفسه  إلى  ينظر  اإلنسان  أّن  هي  زمننا  في  األكبر  اجلرمية  والّتاريخ. 
على أّنه مرَكز العالم. ميكن القول بثقة إّن مجمل املجهود النسكي 
اإلله  مرَكزها  يكون  للحياة  نظرة  اكتساب  نحو  موّجه  املسيحي 
 - اإلله  يكون  أن  ينبغي  املرَكز.  اإلنسانّية  الّنظرة  وطرح  اإلنسان   -

اإلنسان. وليس  املرَكز  هو  اإلنسان 
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ليس  املعتِمد  بأن  اآلب  شهادة  إّن 
الوحيد  ابنه  هو  بل  عادًيا،  إنساًنا 
ومساواته  الكلمة  ألوهّية  إلى  تشير 
الّالهوت  بحسب  ألبيه.  باجلوهر 
معاينة  هو  اآلب  صوت  األرثوذكسّي، 
ُيسَتوَعب  أمرًا  وليس  وإعالن  لّله 
اجلسد  يشارك  بالّتأكيد،  باحلواس. 
تتحّول  احلواس  لكن  لّله  معاينة  في 

إعالن  هو  اآلب  صوت  أّن  حقيقة  الّله.  مجد  رؤية  من  تتمّكن  لكي 
ورؤيا لله ميكن أن نراها من شهادة اآلب املماثلة على جبل ثابور عندما 

سقط الّتالميذ على األرض ألّنهم عجزوا عن احتمال بهاء الرّؤيا. 
االبن اّلذي شهد له اآلب يظهر على أّنه «شعاع مجد اآلب» ألّن جوهر 
وقوة اإلله الّثالوثي مشتركة بني الّثالثة. في الرسالة إلى العبرانّيني 
{الَِّذي،  الكلمة:  ألوهّية  إلى  لإلشارة  جملة  بولس  الرّسول  يستعمل 
رِِه} (عبرانّيني 3:1). كلمة «بهاء» تشير  ُم َجوَْه َهاُء َمْجِدِه، وَرَْس َو بَ وَُه
إلى الّلمعان، اإلشعاع اّلذي يأتي من جسم مشّع. كون اجلسد مخلوًقا 
غير  بهاؤه  يكون  املخلوق  غير  املجد  حالة  وفي  مخلوق،  فالبهاء 
مخلوق. على األكيد، عندما نقول إّن االبن هو شعاع اآلب (مجده) 
ال يعني أّنه قوته ألّن الكلمة هو أقنوم خاص، لكّنه يشارك اآلب في 
األلوهّية وبالّتالي يشتركان باملجد والقوّة، وهذا ما يصّح أيًضا على 
الرّوح القدس. األقانيم ثالثة مشتركون بالّطبيعة واجلوهر والقوّة واملجد. 

الّالهوتّية،  احلقائق  بعض  إلى  لإلشارة  «البهاء»  كلمة  ُتسَتعَمل 
بحسب ما يذكر القّديس ثيوفيالكتوس. أوًّال، إلظهار أّنه، كما أّن 
ًيا، إلظهار  الّشمس تصدر الّلمعان، أيًضا االبن يصدر عن اآلب. ثان
أن االبن ناجت من دون أّي هوى لآلب، كذلك مجد الّشمس. ثالًثا، كما 
أّن الّشمس ال تنقص بلمعانها كذلك اآلب ال ينقص بوالدته االبن. 
رابًعا، كما أّن املجد، أّي شعاع الّشمس، ال ينفصل عنها كذلك أيًضا 

ا من اآلب. ـً ّي ا وأزل ـً االبن يشّع أبدّي
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الرّوح القدس شارك أيًضا في ظهور اإلله الّثالوثي عند نهر األردن. 
الرّوح القدس هو األقنوم الّثالث في الّثالوث القّدوس، وهو ليس من 
مرتبة أدنى من اإلثنني اآلخرين كونه يشترك معهما في اجلوهر. يوحّنا 
ِه} (مّتى 16:3).  ْي ًيا َعَل املعمدان {رَأَى رُوَح الّلِه َنازًِال ِمْثَل َحَماَمٍة وَآِت
في حلظة نزول الروح القدس ومجيئه إلى املسيح ُسمَعت شهادة اآلب.
أو  كنسيم  يظهر  أحياًنا  القدس.  الرّوح  ظهورات  من  العديد  هناك 
يكن  لم  حمامة».  «مثل  يظهر  هناك  ناري.  كلسان  أحياًنا  كرعد، 
حمامة بل بدا مثلها، أي اّتخذ شكلها. هذا يرتبط بحقيقة أّن الروح 
الّثالوث  أقانيم  كّل  كمثل  مخلوق،  غير  بل  مخلوًقا  ليس  القدس 
القّدوس. يذّكرنا ظهور الروح القدس «كمثل حمامة» بفلك نوح. حني 
ومعها  الفلك  من  نوح  أرسلها  اّلتي  احلمامة  عادت  اليابسة  ظهرت 
القدس  الرّوح  الفيضان.  انتهاء  عن  مخبرة  فيها  في  زيتون  غصن 
«مثل حمامة» عند اعتماد املسيح يشير إلى اخلالص من فيضان 
اخلطيئة. لم يكن معه غصن زيتون في فيه بل أشار إلى زيت الرّحمة 

اإللهّية، اّلذي هو املسيح االبن احملبوب لآلب. 
(يتبع) 
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هِر لِك ِة» النَّ ب ُكلُّ ُلغاِت «ُعْش
اذهبي يا ابنَة األبِد

ة!! خي أسماَء األبجديَّ رَسِّ
* * * * *

املاُء في تراِب املاء
َشجُر احلروف...

* * * * *
سيري

ْسَتشعري «امللَح» ال َت
ِد الَكالِم َس العالَق َعلى َج

َوتلتفتَني إلى «الورا»!!
* * * * *

قي َسلَّ َت
َة َتَعِب الّتاريِخ َغْمَغَم
ًرا.. ليَست محايدة بئ

* * * * *
قولي لها:

حَني ُتعرّجَني إلى يقني املعاني:
تصلحَني ملعرفتي!!

* * * * *
قصيَدتي لغتي!!
تكاثري بذوًرا

وابني رموز الّذاكرة
* * * * *

َر ْوَل األسي رَّممي الَق
ِه واطرحي

ة على مواِقعِك اَخلفّي
ْمِس... ْسحِة الشَّ يتسابق «اإلدراُك» َصوَب ُف

* * * * *
هِر لِك ِة» النَّ ب ُكلُّ ُلغاِت «ُعْش

اذهبي يا ابنَة األبِد
خي أسماَء األبجدّية!! رَسِّ

* * * * *
يوًبا!! فيضي ُج

تدرّجي
ِة» املألوف ب خارَج «حقي

تقتني
أقصى ضفاِف الّداللة

ِكناِت» «ُممْ
لم أكتبها بعد!!

* * * * *
ريديها!!! ..ُم

يها َتْدنو.. رافقوا ُحروًفا إل
دوا بيذها» توحَّ ومع «ن
... «مخبولَني» باحلبِّ

تروها «سنابَل»
ُر ِد ُتساف بعي إلى ال

«مجاًزا» عارًيا
ال «انزياح» يأويهِ!!

* * * * *
يركُب

ًقا نازًفا «إيقاَع» املوج َشهي

فإن تاَه «ُفلكا»
في «واضحِة اَخلراِب»

ناُسَخ» يستلُّ «التَّ
«ُشعاَع َحّق» بُرؤى «اإللتفات»

ا» عارًفا ـً ّي ب َيشقُّ َضباَب الغابِة «َن
ْسِقُط «املاضي» إذا سقطا!!! ُي

* * * * *
قصيدتي سحابتي

َل «احلكاية» ي ال ُتطِفئي غل
* * * * *

«اإلطناُب»
بيان» ِة ال على «قارَِع

رَتِعًشا: يِني».. يوِمُئ ُم ب ُكوالُج «ت
ى مروحُة «احلداثة» رََح
يلفُّ يلفُّ يدوُر يدوُر

بخطى... َتِخُز ُعُنَق املكوِث -
َرِر َبَدَن احلروف؛ يرمي ِبَش

«تأويًال»
ِرَطة... ُه «باملجاز» ُمْف ِسالُل

* * * * *
ْعِلُن ُي

انقالًبا َعلى «تناُقِض األبيض»
رَْحة َفنا..... َط َكَ

ليخصي
َم «ثابًتا» َتَهشَّ

ًرا» «ِشْع
ْرَدة» صاَر ُجْمُجَمة «ُخ

* * * * *
فاشتعَل

ليل» حّتى «َغُد» «الضَّ
ًرا» «أْم

ِة الكأس ُرُه» من ُكوَّ ترشرَش «َخْم
ا ِمفّرا» ِمفّرا!!! ّرً َف «ِم

* * * * *
تي»! ّي ب قصيدتي «ن

أنا وأنِت في «زمن االغتراب»
ُلغٌة.. ُلغٌة «ُمْلِحدة»

* * * * *
تعالي

تعالي منشي
َمنْشي امتالءً؛

ي ُر املعان َتنِف ْس َي
؛ «ِقنديَل أُْعجوبة» َيْنَدسُّ

َيقني في سراديب ال
اْسِفْنَجٌة

َمتتصُّ «الَغوامَض»
َتْخرَج ِل

ُل ًقا َيسي ي ْوًال َطل َق
ة أِدلَّ
ة أِدلَّ
ة أِدلَّ

ِوَبة... أسئَلة وأَْج
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ألّن هذا الكرمل لي؛ مّشيُته ومّشاني.. خاصرُته 
وخاَصرني.. همسُت في ُعّشه وهمس في قلبي.. 
بحجارته،  ألعابي  رسمُت  صخره،  على  رّبتُّ 
وُرِْقه،  ريش  داعبُت  فراشاته،  ّي  بكّف خّبأُت 
واستحممُت  شتاءه  تنّفسُت  ورّباني..  يُته  ورّب
وقفزُته..  وتسّلقُته  وهبطُته  صعدُته  بصيفه.. 
وغّمسُته..  وعصرُته  وقطفُته  وقلعُته  زرعُته 
ُته وتطّيبُت به.. أكلُت َخضارَه وشربُت  استطبْب
وفّصلُته  أّصلُته  والتحفُته..  افترشُته  عيوَنه.. 
وسّميُته.. استوطنُته وبنيُته وعّمرُته وَعَمرُته.. 
منه  وكنُت  وكتبُته..  قرأُته  وسكنُته..  سكنني 
وكان مّني.. وألّني له وهو لي.. اخترُت أن أجّدد 

عهدي به وعهَده بي..
وميعادي..  ميالدي  أرض  في  مملكتي؛  دون 
ذكّية،  أملانّية  ُشّقة  وأحفادي..  أجدادي  أرض 
غير  دفيئة  حميمة  َطلقة  طرّية،  َنِدّية  ُعلوّية 
فتّية.. تؤوي، اليوم، فتوّتي وفحولتي وعبادتي 
وقراءتي وكتابتي وصناعتي وحبيبتي.. تؤوي، 
آخَر  مرتفع  على  وأجوبتي..  أسئلتي  اليوم، 
األشقر..  األسمر  األخضر  كرملنا  مرتفعات  من 
أوََتدرين ملاذا يا ُلغتي؟ لتبَقي أنت إلى الِقبلة 
ِقبلتي.. وبعد الِقبلة ِقبلتي.. وألّنه لن يثِنني 
آِه..  وُيحّبني..  أحبُّ  من  جميَع  حمايتي  عن 
وحماية  حمايتي  وعن  وُيحّبني..  ه  أحبُّ كم 
ُيرضي  ومبا  الّصواب،  درب  على  أريُدني..  ما 
الرّحيم الّتوّاب.. إّال الغياب.. ولئّال أكون مديًنا 

ْعًدا.. ْبًال وال بَ بغير احلّب لبشر.. ال َق
آماًال  عليه  عقدنا  حول،  وبعض  حول  هو 
فسيحة.. في كّل واٍد وعلى كّل صعيد، دنيويٍّ 
ّي.. سُنراِكم فيه – بحول الله –  رْزَِخ وأُخرويٍّ وبَ
َطوًْال بعد َطْول، ثّم نعود على سحاب أبيض، 
 – جديد  من   – لنبني  وفرح؛  وشوق  ُحلم  من 
أعمدة نور من بشر وحجر.. في أرضنا، أرض 
ُيحاِوْل أن َيعترض لي  األزل، على حّد األبد.. وْل

أنثى أو ذكر..
ومن  قبُل  من  درويش  قالها   – ألراك  ِابتعْد 
بعد.. فابتعدُت ألرى أوضح وبعدسة أوسع وبؤرة 
وأظَلّ  واإلنسان..  والزّمان  املكان  إلى  أعمق.. 
القّصة  هي  هذي  مقتدر..  عزيز  بإذن  أنتصر.. 
ّيات.. وإّمنا لكّل  وما فيها.. وإّمنا األعمال بالّن
ِنْلنا اللُه ما ننوي؛ لَيسعد  ُي امرٍئ ما نوى.. فْل
جميًعا  ُيسامْحنا  وْل شقاء..  بعد  أبًدا،  البشر، 
جتارُب  وكّلها  الّسماء..  رفع  َعَمٍد  بال  َمن 

للحياة.. وكّلها موادٌّ لألدب..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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الّلغة،  رّب  داعًيا  دستورُها..  ملصَر  هنيًئا 
صباًحا ومساًء وسرًّا وإعالًنا، أن يكون سليًما 
على  يجري  ما  بخالف  لغوّي؛  عيب  أّي  من 
من  وفيه،  عنه  املتحّدثني  من  كثير  ألسنة 
األزرق  ويجّف  الهرَم  لها  ينهّد  لغوّية..  عيوب 

وينحّط األَكم.. عيب يا مدرسة األمم..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ørÔ²LKŽ q¼

هل عِلمُتم؟ احلّب أنواع ثالثة: حّب الَفْقد، وحّب 
اَحلّد، وحّب الوَْجد؛ فحّب الَفْقد كفيل بأن ُيفِقَد 
احملبَّ حبيَبه إذا لم ُيحِسن األّول حّب األخير؛ 
أو  به  األذى  إحلاق  أو  لتمّلكه  مثًال،  فسعى، 
أّما حّب اَحلّد فال يتجاوز به  أجله.  بغيره من 
احملّب حّد الكالم. وأّما حّب الوَْجد فهو ما وََقر 
في القلب وصّدقه العمل، وهو احلّب احلقيقّي 

الّسليم املُسَتدام املُسَتدمي..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆVOł√Ë ÆÆ ÔXK¾ ÔÝ

األثر  في  تواتر  وقد  الّنار،  أهل  لغة  عن  ُسئلُت 
األبدّية  ّية  األزل ّية  العرب أّن  واَحلَضر  البدو  ولدى 
الّنار؟  أهل  لغة  فما   – (اجلّنة)  الّنور  أهل  لغة 
هذا  عن  شافًيا  ا  ـً علمّي جواًبا  أِجْد  ولم  بحثُت 
الّسؤال العلمّي املشاكس.. من صديقَي الّذكّي، 
أبي الّطّيب أميَن العربّي. علًما أّنه لم َيثبت بعُد 
ّية هي لغة  – ال عقًال وال نقًال – حّتى كون العرب

أهل الّنعيم، فكم باحلرّي أن تثبت لنا لغة أهل 
اجلحيم.. فإّمنا تلك من املسائل اّلتي لم تتوافر 
لعلم   – املتواضع  رأيَي  في   – بعُد  معرفتها 

مخلوق دون علم اخلالق..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

مترجم، ومحّرر لغويّ
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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الوقت  في  املال  من  كبير  مبلغ  أخذ  هو:  الّسكنّي  القرض 
احلاضر مقابل رهن عقار كضمان إلرجاع القرض وتسجيل 
رهن لصالح املُقرِض/البنك. يبقى الرّهن ُمسّجًال حّتى إنهاء 
إرجاع  فترة  كامل.  بشكل  وتسديده  القرض  أقساط  جميع 
القرض تعتبر فترة طويلة، حيث إّن الفترة املُّتبعة هي 30 
كبير  مبلغ  هو  عام  بشكل  الّسكنّي  القرض  مبلغ  سنة. 
وفي أغلب األحيان ال يستطيع املُقترِض تدبيره بدون الّلجوء 
للبنك لطلب القرض، لذلك يطلب تسديده بواسطة األقساط 
الّشهرّية خالل فترة طويلة. في أغلب األحيان الهدف من أخذ 
العقار  ملكّية  على  املُقَترِض  حصول  هو  الّسكنّي  القرض 

املرهون لصالح البنك. 
قرض  أهّمها:  عديدة،  ألهداف  ُيستغّل  الّسكنّي  القرض 
وقرض  االستثمار  لهدف  قرض  للّسكن،  عقار  شراء  لهدف 
لهدف إجراء الّترميمات والّتصليحات للعقار املرهون. من 
املمكن، أيًضا، أخذ قرض سكنّي ورهن عقار معّني لضمان 
القرض الّسكنّي وشراء عقار آخر جديد. خالل فترة تسديد 
القرض الّسكنّي يتّم رهن العقار لصالح البنك وُتسّجل في 
هذه  ُمتحي  وال  أيًضا،  لصاحله،  حتذيرّية»  «مالحظة  الّطابو 

املالحظة إّال بعد تسديد القرض كامًال.
القانونّية،  الّناحية  من  ا  ـً ّي نسب ُمعّقد  الّسكنّي  القرض 
في  يتدّخل  البنك  املُستندات.  من  العديد  ويتطّلب 
لكي  حياتك  تفاصيل  أدّق  إلى  ويدخل  خصوصّياتك 
وهل  ال!  أم  الّسكنّي  القرض  ألخذ  مالئًما  كونك  يفحص 
مبقدورك إرجاع القرض الّسكنّي أم ال؟! فُكّلما كان املُقَترِض 
أقّل ُمالَءمًة واعتبره البنك ُمخاطرة كّلما صّعب البنك شروط 
القرض ورفع نسب الّضرائب. طريقة فحص ُمالَءمة املُقترِض 
الفترة  طول  وسوابقه،  املُقترِض  ماضي  فحص  بواسطة  تتّم 
هل  الّشهرّي،  معاشه  عمله،  مكان  في  فيها  يعمل  اّلتي 
كانت لديه صعوبات وتقصيرات في تسديد قروض سكنّية 

سابقة وشيكات بدون رصيد وصعوبات مادّية وغيرها؟!.. 
للقروض  مختص  بنك  من  عليه  نحصل  الّسكنّي  القرض 
فقط  يتّم  سكنّي  قرض  طلب  مشروع  وكّل  الّسكنّية، 
توفير  اختصاصه  من  اّلذي  الّسكنّية  للقروض  بنك  في 
املُّتبع  الّتمويل  نسب  البيوت.  ملُشَتري  الّسكنّية  القروض 
سكنّية  قروض  على  احلاصلني  للُمقَترضني  إعطاؤها  اليوم 
بنك  قانون  بحسب  أعلى  كحد   60% بنسبة  متويل  هي 
إسرائيل، بالرّغم من أّنه باإلمكان احلصول على نسب أكبر 
إذا كان املُقترِض صاحب إمكانّيات تسديد عالية وإذا كان 

العقار من الّسهل أن يبيعه البنك في حال تقصير املُقترض 
في تسديد القرض الّسكنّي. باإلضافة إلى كّل ما سبق فإّن 
القرض الّسكنّي هو قرض ُيعطى مع نسب فوائد منخفضة 

جًدا ولفترات طويلة جًدا.
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أّما بالنسبة للقرض الّتجاري فيتم احلصول عليه من بنك 
عالية  فوائدها  نسب  الّتجارّية  القروض  إّن  حيث  جتارّي، 
ا مقارنًة بالقرض الّسكنّي  ـً ّي وفترات الّتسديد قصيرة نسب
املُراِفَقة  الفوائد  نسب  أقصى.  كحّد  سنة   15 حّتى  وتبلغ 
لهذا الّنوع من القروض عالية ألّن البنك في مجال القروض 
يفحص  البنك  وأكبر،  أكثر  وُمخاطرته  ُمجازفته  الّتجارّية 
ّية، حيث إّن االحتمال أن  املخاطرة بحسب ُمعطيات إحصائ
يتوّقف اإلنسان عن العمل طوال فترة حياته مثًال قليل جًدا 
ُمقارنًة باحتمال إعالن شركة إفالسها، حيث إّنه في احلالة 
املوجودة  الّشديدة  املنافسة  لسبب  كبير  االحتمال  الّثانية 
اليوم، ولسبب الّتغييرات الكثيرة اّلتي حتدث بشكل يومّي 

وباستمرار.
شراء  أجل  من  ا  غالًب املقَترِضون  يطلبه  الّتجارّي  القرض 
الّتجارّية  العقارات/املُمتلكات  جتارّية،  وعقارات  مصالح 
ويتّم  الّسكن،  غير  هدف  وألّي  هدف  لكّل  ُممتلكات  هي 
شراؤها بشكل خاص ألهداف جتارّية، مثل: املكاتب، املخازن، 

احلوانيت، ساحات (מגרשים)، وغيرها..
ا ما يكون هذا الّنوع من املقترضني أصحاب ِشركات،  غالًب
وفي هذه احلاالت ال يكتفي البنك برهن العقار نفسه فقط، 
ركات، وهذه  وإّمنا يطلب ضمانات شخصّية من أصحاب الشِّ
كّل  من  ركة  الشِّ صاحب  ُيجرّد  بأن  البنك  ُتخّول  الّضمانات 
ممتلكاته واحلجز على بيته في حال كان ُمسّجًال على اسمه.

القرض  من  بدًال  سكنّي  قرض  على  احلصول  املُفّضل  من 
سوى  أخرى  إمكانّية  أمامكم  تكن  لم  إذا  ولكن  الّتجاري 
ًدا من جميع  أخذ قرض جتارّي، فأوصيكم بفحص األمر جّي
الّنواحي، وفحص الّصفقة اّلتي تريدون متويلها بواسطة القرض 
الّنجاح  واحتماالت  وتفاصيلها،  معطياتها  بكل  الّتجارّي 
أو/و الفشل، واإلمكانّيات املُتاحة أمامكم واملجازفات؛ وكّل 
القرض  لطلب  الّتوّجه  أو  الّتمويل  طريقة  فحص  قبل  ذلك 

الّتجارّي.
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الّتمارين  أداء  بعد  احليرة  تنتابنا 
واجلوع؛  بالّتعب  نشعر  حيث  الرياضّية 
بتناول  مجهودنا  يضيع  أن  نريد  وال 
وكي  لذلك،  الّتمرين.  بعد  دسمة  وجبة 
نحافظ على اجلسم بعد الّتمارين، ميكن 
اّلتي  احلرارّية  الّسعرات  نصف  تناول 
حرقتها من خالل الّتمرين، فإذا كنت قد 
تناول  ميكن  حرارّية،  سعرة   300 حرقت 
وجبة خفيفة حتوي 150 سعرة حرارّية. 
من  مزيًجا  الوجبة  حتوي  بأن  وُينصح 
الكربوهيدرات املعّقدة، الپروتني، وبعض 
اجلسم  تزويد  على  يساعد  ما  الّدهون، 

بالّطاقة وبناء العضالت. 
اّلتي  اخلفيفة  الوجبات  بعض  إليكم 

ميكن تناولها بعد الّتمرين:
• لنب رائب مع شرائح الفلفل احللو 

البرتقال  في  املوجود   ،(C) ڤيتامني  يساعد  حيث  برتقال؛  ال وعصير 
والفلفل األحمر، في منع تفاعالت األكسدة اّلتي حتصل في العضالت نتيجة 

الّتدريب املكّثف. ويحوي الّلنب على الپروتني الّضروري الستعادة الّطاقة.
• الّتونا والّتوست؛ حيث تعتبر الّتونا من األسماك اخلالية من الّدهون، 
لذلك فهي وجبة خفيفة مناسبة جًدا بعد أداء الّتمارين الرياضّية، وباإلضافة 
هي مصدر للپروتني. ميكن إضافة عصير الّليمون والقليل من زيت الزّيتون 
من  توست  شريحة  مع  وتناولها  باملاء،  احملفوظ  الّتونا  من  غرام   100 إلى 
احلبوب الكاملة. وقد أظهرت الّدراسات أن تناول الپروتني والكربوهيدرات مًعا 

بعد الّتمرين، له أثر في استعادة الّنشاط اجلسمانّي.
احلّمص  من  طعام  ملعقة  مع  واحدة  مسلوقة  بيضة  واحلّمص؛  البيض   •
البيض  صفار  يحوي  بحيث  الّتمرين،  بعد  كافية  خفيفة  وجبة  تعتبر 

األحماض األمينّية اّلتي تساعد في بناء العضالت.
• اجلنب األبيض، الّتوت والّتوست؛ إّن تناول اجلبنة البيضاء مع الّتوست 
من القمح الكامل والّتوت، يعتبر وجبة ُمشبعة ميكن تناولها بعد الّتمرين 

لتشعرك بالّشبع.
تزوّد  احملّمصة  غير  املكّسرات  من  كوب  ربع  إّن  والّزبيب؛  املكّسرات   •
بتناول  أيًضا،  والّدهون. ُينصح،  الپروتني  من  املناسبة  بالكمّية  جسمك 
الفستق ألّنه مصدر غنّي بالبوتاسيوم، اّلذي يفقده اجلسم من خالل عملّية 

التعرّق. ومن املمكن إضافة الزّبيب إلى املكّسرات.
• اجلبنة قليلة الّدسم وسلطة الفواكه؛ من املمكن تناول اجلبنة قليلة 
الّدسم مع تّفاحة، فهي وجبة مناسبة لتزويد اجلسم بالّطاقة، والتخّلص من 

الّشعور بالّتعب اّلذي ُتصاب به بعد إنتهاء الّتمرين.

 WLOK��«Ë W ÒO�B�« W|cG��« ‰U�� w� qLF� ¨W|cG� W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë

 w M~ Ò « ÷d I « 5 Ð ‚d H «
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h ÒL (U Ð ÃUł Òb « słU Þ
…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. رجل دولة صيني من مؤّسسي احلزب الّشيوعي الّصيني.
2. إله فرعوني (معكوسة).

3. من امللوك الساسانّيني - حجرة حتت األرض.
4. للتمّني (معكوسة) - نهر في فرنسا من روافد السني.

5. طّباخات.
6. املكان املّتسع - بلدة قضاء القدس.

7. حرف نصب - عّلل (معكوسة) - دعم.
8. للّنداء.

9. حيازة ومتّلك.
10. قّديس إنچليزي.

∫ ÒÍœuLŽ

ّية في املثّلث. 1. بحيرة في مصر - قرية عرب
2. من احللويات الّشرقّية.

3. من عادات اجلاهلّية - متشابهان - من األقارب.
4. كلمة صاح بها أرخميدس، تعني وجدتها.

ّية - جنم باإلنچليزّية (معكوسة). 5. دولة عرب
6. تلعن - قط (بالعامّية ومعكوسة).

7. مرتفع - من اآلالت املوسيقّية.
8. سلطان ُعمان - لقب تركي.

9. منر - ضمير منفصل.
10. جزيرة تتبع الدامنارك سكانها من األسكيمو - قادم.
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∫d|œUI*«

1 كيلوغرام من الّدجاج، مقّطع إلى 8 قطع.
1 كوب من احلّمص.

رّشة صغيرة من بيكربونات الّصودا.
1 قرن من الفلفل األخضر.

4 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون أو الّذرة.
2/ملعقتان كبيرتان من البصل املفروم خشًنا.

5 فصوص من الّثوم (مقّطع إلى شرائح).
1 ملعقة كبيرة من الزّعفران.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة الّناعمة.
½ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكّمون.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األخضر، مفروم خشًنا.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
1 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

القليل من بودرة الزّجنبيل.
1 عود من الّشّطة املجروشة.

2/حّبتان من البندورة، مفرومتان خشًنا.

عصير حّبتني كبيرتني من احلامض.
ربع كوب من البقدونس املفروم ناعًما.

∫dOC� Ò��« WI|d!

في طبق زجاجّي عميق نضع احلّمص، من ثّم نغمر احلّمص 
بكمّية وافرة من املاء. ندع احلّمص منقوًعا في املاء ملدة 12 
قدر  في  ونضعه  احلّمص،  نصّفي  الّليل.  طوال  أو  ساعة 

عميق. نغمر احلمص باملاء من جديد، ونضيف بيكربونات 
الّصودا، ونسلق احلّمص إلى أن ينضج، ولكن علينا احلذر 

أّال يصبح طرًيا جًدا. 
امللح،  الكزبرة،  الزّعفران،  الكّمون،  ننثر  صغير  طبق  في 
الفلفل، الزّجنبيل، القرفة والّشّطة.. ننثر ثلث كمّية البهارات 
ًدا  جّي الّدجاج  قطع  لتتغّطى  ًدا  جّي ونقلبه  الّدجاج،  على 

بالبهارات.
في قدر عميق نضع الزّيت. نضع القدر على نار متوّسطة 
ونقّلب  الّدجاج،  قطع  نضيف  ًدا.  جّي الزّيت  يسخن  أن  إلى 
باستعمال  الّلون.  ذهبّية  تصبح  أن  إلى  بخّفة  الدجاج  قطع 
في  ونضعهم  القدر،  من  الّدجاج  قطع  نخرج  الّطعام  ملقط 

طبق جانبّي.
إلى القدر ذاته نضيف البصل، الّثوم والفلفل. ونقّلب املقادير 
إلى أن تتصاعد رائحة الّثوم. نضيف بقّية البهارات، ونقّلب 
لعّدة ثواٍن. نعيد قطع الّدجاج إلى القدر، ونغمر الّدجاج باملاء، 

وندعه على نار متوّسطة ملّدة 20 دقيقة.
املتكوّنة  املرقة  من  قليل  مع  فرن  طبق  إلى  الّدجاج  نقلب 
األخضر،  الفلفل  املسلوق،  احلّمص  ونوزّع  الّطهي.  أثناء  في 
البندورة وعصير الّليمون، ومن ثّم نغّلف الّطبق بقطعة من 

ورق األلومنيوم.
إلى  الفرن  ونسّخن  الفرن،  وسط  في  الّشبكّي  الرّف  نثّبت 
 45 ملّدة  الفرن  في  الّطبق  نضع  مئوّية.   180 حرارة  درجة 

دقيقة، إلى أن يتسّبك الّطاجن. 
إلى  ونقّدمه  باحلّمص،  الّدجاج  طاجن  على  البقدونس  ننثر 

جانب األرز األبيض وسلطة اخلضار.
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 Ồ Ó³ ÚÝÓ√

ÆW Ó� ÐUO Ú�«

Æ Âö ÓJÚ�« s ÓŽ ÚXÓH ]�Óu ÓðÓË ¨ÔW ]DÓ³ Ú�« X Ó¼]ËÓQ Óð

° pK ÚCÓ
 Ús � wK L Ú�Ó√ øÔb ÚF ÓÐ «–U�ÓË ≠

 ¨ ÓÊu ÒL −Ó² Ú� Ó¹ÓË  ¨ ÓÊu×Ó³ Ú� Ó¹  Ô”UÒM�«  ÓÊU�  ≠

Æ ÓÊuNÚK Ó¹ÓË

 …Ó¡uK ÚL ÓL ? Ú�«  ¡ô=b�«  q ÚI Ó½  w
  ÓÊË—U³ Ó² Ó¹  «u½U�

ÆÆÆ«ÎbOF ÓÐ ¨«ÎbOF ÓÐ …Ód ÚO Ó×Ô³ Ú�« ÁUO 0

 ÓÊuIÚK Ô¹  «u½U�  ¨ ÓÊUJ ÓL ? Ú�«  «Ë—œUG Ô¹  ÚÊÓ√  Óq Ú³ Ó�ÓË

Æ…Ód ÚO Ó×Ô³ Ú�« v�≈  U¹UH=M�«

 vK ÓŽ Ô Úd
Ó¦ ÓF Ó
 ¨ÍdÚO ÓÝ ÔXÚK Ó�«ËÓË ÓW ]DÓ³ Ú�« ÔX Ú�Ód Óð

ÆÌW Ó�]e Ó Ô2 Ì»UO Ł W Ó�Úd
š vK ÓŽ ÎW ÓL

ŁUł Ì…UH Ú×ÓK ÔÝ

ÆU ÎM �UÝ „=d Ó Ô% ÚrÓK Ó
 ¨UN ÚM � ÔX ÚÐÓd Ó² Ú� «

 ÚËÓ√  n ÚŠ]e�«  vK ÓŽ  Î…Ó—
œU�  Ô…UH Ú×ÓK�̂�«  s ÔJ Óð  Úr Ó�

 Ów
¼  UL Ó�  UN² ÓF Ó�Úu Ó�  w
  UN ÝÚ√Ó—  ¡UH Úš≈  vK ÓŽ

°Ï…ÓœU² ÚF Ô�

Æw�«R ÔÝ ]w
ÓK ÓŽ Ú Ód

]
ÓË ÓË ¨ ]w
Ó�≈ Ú Ód

ÓE Ó½

 «c¼ w
 Î…ÓbOžÓ— Î…UO ÓŠ ÔX ÚA Ž ¨w{UL? Ú�« w
 ≠

 W ÓCÐ«Òd�« —u�B̂�« Ó Ú5 ÓÐ Ôn ÓŠÚ“Ó√  Î…]d Ó� ¨ ÊUJ ÓL ? Ú�«
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 »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
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ّية، فحاول  احلظ يدعمك فيما يتعّلق باألمور املال
خصوصّيات  في  تتدّخل  ال  هذا.  تستغّل  أن 
طبيعته. على  يتصرّف  ودعه  احلبيب، 

العمل  الكثير من الّتغييرات التي تطرأ في 
ستكون من صاحلك. تواصل مع احلبيب وحّل 

اخلالف القائم بينكما.

تواجه  فقد  الّصباح  فترة  خالل  مستعًدا  كن 
الكثير من الّضغوطات. ال توّجه الكالم اجلارح 

إلى احلبيب، وانتبه إلى ما تقوله.

الّتفكير  في  وتبدأ  ّية،  املال حساباتك  تعيد 
لتوطيد  املساء  هذا  استغّل  جديد.  مبشروع 

عالقتك مع احلبيب.

األمور ُمربكة اليوم، فال شيء يسير كما تريد. 
أن  وعليك  جًدا،  صعبة  بظروف  ميّر  احلبيب 

تتحّمل مزاجيته.

والكثير  لصاحلك  تسير  العمل  في  األوضاع 
من الفرص تلوح أمامك في األفق. أترك العناد 

واقبل املناقشة مع احلبيب.

أن  حاول  الذهبّية،  الفرص  من  الكثير  لديك 
تستغّلها كما يجب. احلبيب يعمل ملصلحتك 

ويدعمك، وأنت لست هنا.

تبذل الكثير من اجلهد وتنجز الكثير أيًضا من 
نظرك  بوجهة  احلبيب  تقنع  أن  حتاول  األعمال. 

ولكن دون جدوى.

األعمال  تراكم  بسبب  اليوم  بالقلق  تشعر 
ذاته.  الوقت  في  املتناقضة  واألمور  الّضاغطة، 

أمورك العاطفّية في أحسن أحوالها.

تبدو عصبًيا في الفترة األخيرة، وقد تصطدم 
في  تتهوّر  ال  األسباب.  ألتفه  شخص  أّي  مع 

تصرّفاتك مع احلبيب.

صّحتك.  وتهمل  العمل  في  نفسك  ترهق 
تفّضل مؤخرًا أن تالزم املنزل، وأن تقضي الوقت 

برفقة الشريك.

تبدو اليوم أفضل من أمس واألمور في العمل 
وصارح  بأوهام  تتعّلق  ال  لصاحلك.  تسير 

احلبيب بحقيقة مشاعرك.
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